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ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πρώην βουλευτίς συνελήφθη για εκβιασμό

Η πρώην εργατική βουλευτίς της
Νότιας Αυστραλίας Annabel Digance
και ο σύζυγός της Greg έχουν
αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση με την
προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν καμία
επαφή με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης
της Νότιας Αυστραλίας, τον οποίο
κατηγορούνται ότι έχουν εκβιάσει.
Το ζευγάρι συνελήφθη και κατηγορήθηκε την Τετάρτη για εκβιασμό, αφού
φέρεται να απείλησε τον ηγέτη των
Εργατικών Πήτερ Μαλινάουσκας .
Σύμφωνα με τις κατηγορίες, το
αδίκημα έλαβε χώρα στις 12 και 20
Μαρτίου του περασμένου έτους.
Ο δικαστής Τζον Γουέλς χορήγησε
στο ζευγάρι εγγύηση να παραμείνοιυν
στο σπίτι τους στο Strathalbyn με την
προϋπόθεση ότι θα παραδώσουν
τα διαβατήριά τους, θα πληρώσουν
εγγύηση μετρητών 5.000 δολαρίων
και δεν θα έχουν καμία επαφή με τον
ηγέτη του εργατικού κόμμματος κ.
Μαλινούσκα.
Ο Γκρεγκ Ντίγκανς, 60 ετών,
ρώτησε τον δικαστή αν μπορούσε
να ταξιδέψει στη Βικτώρια για να
παραλάβει ένα αυτοκίνητο που είχε
αγοράσει, στο οποίο ο δικαστής
απάντησε “όχι”.
Η Αναμπελ Digance είχε εκλεγεί στο
βουλευτικό αξιωμα το 2014, αξίωμα
το οποίο διατήρησε μέχρι το 2018. Η
κα. Digance είχε πει ότι της ασκήθηκε
εκφοβισμός για αποσιώπηση σε σχέση
με γεγονότα που συνέβησαν το 2014
μετά την κυκλοφορία φυλλαδίου το
οποίο αναφερόταν σε υποψήφια των
Φιλελευθέρων.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία
της ΝΑ ανέφερε ότι το ζεύγος Digance
επιδίωξε να ωφεληθεί προσωπικά
απειλώντας να μιλήσουν για φερόμενο
παράπτωμα του κ. Μαλινάουσκα.
“Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε
ότι οι ισχυρισμοί δεν σχετίζονται με
οποιαδήποτε μορφή εγκληματικής
συμπεριφοράς εκ μέρους του κ.
Μαλινουσκα”, ανέφερε η δήλωση.
Η υπόθεση θα επανέλθει στο δικαστήριο τον Ιούνιο.
Να σημειωθεί ότι η καταδίκη για
εκβιασμό επισείρει μέγιστη ποινή
φυλάκισης 15 ετών.
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ΑΣ ΣΤΟΙΒΑΧΤΟΥΝ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ!!!

Οχι άλλα lockdown

«Όχι άλλα lockdown. Ας
στοιβαχτούν τα πτώματα κατά
χιλιάδες!». Αυτή την δήλωση
φέρεται να έκανε ο πρωθ υ πο υ ρ γ ό ς τ η ς Β ρ ε τα ν ί α ς ,
Μπόρις Τζόνσον, μιλώντας στο
υπουργικό του συμβούλιο.
Την φράση, δημοσίευσε η
εφημερίδα «DailyMail» η οποία
αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός
φέρεται να την είπε τον
περασμένο Οκτώβρη, όταν ο
υπουργός Επικρατείας Μάικλ
Γ κό ο υ β το ν π ρ ο ε ι δ οπο ί η σ ε
ότι χωρίς ένα lockdown τα
νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν

να ανταπεξέλθουν και ότι πολίτες
θα πέθαιναν σε διαδρόμους
και σε πάρκινγκ νοσοκομείων,
καθώς και ότι θα χρειαζόταν η
παρέμβαση του στρατού.
Π η γ ή π ρ ο σ κ ε ί μ ε ν η σ το ν
υπουργό Επικρατείας Μάικλ
Γκόουβ, που ήταν παρών στη
σύσκεψη, κατηγορεί τον Τζόνσον
ότι είπε: «Όχι άλλα γαμ… lockdown. Ας στοιβαχτούν τα
πτώματα κατά χιλιάδες!».
Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι ο
Βρετανός πρωθυπουργός προ-

έβη σε αυτό το σχόλιο κι ότι «είναι
ένα ακόμα ψέμα».
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι
φέρονται να θεωρούν ότι πίσω
από την εκρηκτική καταγγελία
βρίσκεται ο πρώην σύμβουλος
του Πρωθυπουργού, Ντόμινικ
Κάμινγκς, ο οποίος τις τελευταίες
μέρες βρίσκεται σε σύγκρουση
με την Ντάουνινγκ Στριτ μετά
από διαρροές σχετικά με την
ανακαίνιση του διαμερίσματος του
πρωθυπουργού.

ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στο μεταξύ σε νέο λόκνταουν
εισήλθε η Κύπρος, η οποία

προχθές κατέγραψε 941 κρούσματα, τα περισσότερα από την
αρχή της πανδημίας. Τρία άτομα
απεβίωσαν χθες από τη νόσο
COVID-19, ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό θανάτων σε 301.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, ενώ η κυβέρνηση συζητά την χαλάρωση
των μέτρων με το άνοιγμα της
εστίασης στις 3 Μαϊου, χθες
υπήρξαν 87 νέοι θάνατοι ενώ
οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα
κρούσματα θα αναζωπυρωθούν
αν χαλαρώσουν τα μέτρα.

Το προσωπικό του Παροικιακού Βήματος, εύχεται σε όλη την παροικία, Καλή Ανάσταση, Ειρήνη, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ευμερία σε όλο τον Κόσμο

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σε δίκη για βιασμό ο εν πολλαίς αμαρτίαις
τέως μητροπολίτης Κιτίου!

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η
κυπριακή κοινή γνώμη μετά τις
καταγγελίες εναντίον του πρώην
Μητροπολίτη Κιτίου για βιασμό και
άσεμνη επίθεση εναντίον γυναικών.
Η αποκάλυψη του ονόματός του,
συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στην
ανώτερη ιεραρχία της Εκκλησίας της
Κύπρου, που συνεχίζει να τηρεί σιγήν
ιχθύος, κυρίως λόγω του ότι πριν από
δέκα χρόνια η μία γυναίκα κατήγγειλε
την υπόθεση στον Αρχιεπίσκοπο
Χρυσόστομο.
Σε απευθείας δίκη τη Μεγάλη
Δευτέρα η πρώτη δικάσιμος ενώπιον
του Μόνιμου Κακουργιοδικείου
Λάρνακας – Αμμοχώστου, που θα

συνεδριάσει στις 26 Απριλίου, παραπέμφθηκε σήμερα πρώην ανώτερος
κληρικός για το αδίκημα του βιασμού,
που σύμφωνα με το κατηγορητήριο
της Αστυνομίας, διαπράχθηκε μεταξύ
1 – 30 Απριλίου 2011, στον χώρο
εργασίας του στη Λάρνακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
ΚΥΠΕ, την Παρασκευή η Αστυνομία
καταχώρησε την υπόθεση ενώπιον
του Δικαστηρίου και σήμερα το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας
όρισε την 26η Απριλίου ως ημερομηνία για παραπομπή του κληρικού
σε απευθείας δίκη ενώπιον του
Κακουργιοδικείου.
Η παραπομπή πραγματοποιήθηκε

το πρωί κεκλεισμένων των θυρών και
ο πρώην ανώτερος κληρικός, που
παρέστη στη διαδικασία, αφέθηκε
ελεύθερος με χρηματική εγγύηση
ύψους 50 χιλιάδων ευρώ, ενώ
κατέθεσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.
Η διαδικασία παραπομπής, που
έγινε στην παρουσία του δικηγόρου
του πρώην ανώτερου κληρικού,
Μιχάλη Πική, κράτησε λίγα μόλις
λεπτά.
Ο πρώην ανώτερος κληρικός,
θα κληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου
για ακόμα μία υπόθεση που αφορά
άσεμνη επίθεση κατά γυναίκας,
αδίκημα που διαπράχθηκε τον
Νοέμβριο του 1981. Κατά τον επίδικο

χρόνο η γυναίκα ήταν ανήλικη.
Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα
σε καταχώρηση της υπόθεσης
ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο
διέταξε όπως εκδικαστεί ενώπιον του
στις 8 Ιουνίου.
Ωστόσο, δεν είναι το πρώτο
σκάνδαλο σεξουαλικής φύσεως που
βλέπει το φως της δημοσιότητας
και προέρχεται από τις τάξεις της
Εκκλησίας. Είναι ωστόσο ένα από
τα λίγα που οδηγούνται ενώπιον
της δικαιοσύνης, αφού πολλά καλύπτονται πίσω από… μαύρα ράσα.
Το Π. Βήμα θα επανέλθει στην
επόμενη έκδοση.
Πηγή: ΚΥΠΕ

Ο αγιος Χρυσόστομος (τέως)
μητροπολίτης Κιτίου στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας για βιασμό!
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Βήμα των
Αναγνωστών

Οι κρυφοί κυβερνήτες του κόσμου

GREEK TRIBUNE, BOX 330,
FULHAM GARDENS, S.A. 5024

Η πικρή αλήθεια για το Κυπριακό

Το Κυπριακό παραμένει
άλυτο από την εγκαθίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας
και των Συμφωνιών Ζυρίχης
– Λονδίνου. Οι λόγοι είναι
πολλοί και αναλόγως της
σκοπιάς που προσεγγίζεται.
Ο βασικότερος όμως λόγος
είναι ότι καμιά από τις δύο
μεγάλες κοινότητες θεώρησε
τις συμφωνίες του 1960 ως
το τέλος των εθνοτικών τους
φ ι λο δ ο ξ ι ώ ν , α λ λά ω ς το
τέλος του πρώτου ημιχρόνιου
εκπλήρωσης των πόθων τους:
Για μεν τους Ελληνοκυπρίους
της Ένωσης και για δε
τους Τουρκοκυπρίους της
διχοτόμησης και προσάρτησης
της Κύπρου στην Τουρκία.
Η δημοσιογράφος της
«Χαραυγής», Νίκη Κουλέρμου,
την προπερασμένη Πέμπτη,
μέσα σε τέσσερις γραμμές
συμπύκνωσε την πεμπτουσία
το υ Κ υ π ρ ι α κο ύ κα ι το υ ς
λόγους που παραμένει άλυτο.
Γράφει: «Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ποιο διεθνές
π ε ρ ι β ά λ λο ν β ρ ί σ κ ε τα ι το
Κυπριακό και ποια είναι η
βαρύτητά του στις ευρωτουρκικές σχέσεις της Τουρκίας
σε Δύση και Ανατολή, ποιος
είναι ο δικός μας ρόλος και
ποιος της διεθνούς κοινότητας».
Εν ολίγοις, η ομφαλοσκόπηση, η πλάνη, η ψευδαίσθηση ότι είμαστε το επίκεντρο της οικουμένης, η
πεποίθηση ότι ως πλειοψηφία
μπορούσαμε να έχουμε το
απάνω χέρι στις σχέσεις μας
με τους Τουρκοκυπρίους,
περιέπλεξε το Κυπριακό με
τον αχρείαστο αγώνα της
ΕΟΚΑ και ενταφιάστηκε με τις
εγκληματικές ενέργειες ΕΟΚΑ
Β’ και Τ.Μ.Τ.
Ενόψει της άτυπης συνάντησης της Γενεύης που θα
καθορίσει το μέλλον των
παιδιών μας και του κυπριακού λαού γενικότερα, δεν
θα καταπιαστούμε με τις
παραπάνω οργανώσεις, γιατί
αυτό θα το κάνουν καλύτερα
οι καθηγητές πανεπιστημίων

“Greek Community Tribune”, May 2021

και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
μετά την επανένωση. Μόνο
αυτοί ως ειδήμονες μπορούν
να δώσουν απαντήσεις που
να είναι για όλους αξιόπιστες:
Για το Ενωτικό Δημοψήφισμα,
τον Αγώνα της ΕΟΚΑ και αν
ήταν αντιαποικιακός, από τη
στιγμή που οι αριστεροί και
οι Τουρκοκύπριοι καλούνταν
να μην αναμειχθούν, την
επιλογή της αρχηγίας του
Γεώργιου Γρίβα, του πιο φανατικού αντικομμουνιστή, τουρκοφάγου.
Έχει δίκαιο ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας όταν
λέει ότι δεν θα συζητήσει το
Κυπριακό από αέρος, αλλά
έχει δίκαιο και το ισχυρότερο
κόμμα της αντιπολίτευσης,
ΑΚΕΛ, να κατακρίνει τους
κρατούντες ότι δεν έθεσαν τις
θέσεις τους για το Κυπριακό
στο Εθνικό Συμβούλιο και
ενώπιον του λαού για να κριθούν.
Δικαιολογημένα ανησυχούν
τα κόμματα, πλην του ΕΛΑΜ,
για το πού το πάνε ο κύριος
Αναστασιάδης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με την
αλαζονεία, τον αυταρχισμό και
το λαϊκισμό που χειρίζονται
το υ πα ρ ξ ι α κ ό π ρ ό β λ η μ α
Ελλήνων και Τούρκων, ωσάν
να αφορά μόνο αυτούς και
την παράταξή τους. Δικαιολογημένα ανησυχούν ακόμη
οι Κύπριοι, γιατί ουδέν
έπραξαν οι κρατούντες για
αποδοχή από τον κόσμο τους
της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα, μια θετική ψήφο
τω ν Το υ ρ κ ο κ υ π ρ ί ω ν σ το
Υπουργικό, διακανονισμό των
υδρογονανθράκων και πέρασμα τροφοδοσίας της Ευρώπης με αέριο μέσω Τουρκίας.
Η πικρή, λοιπόν, αλήθεια
που το Κυπριακό παραμένει
άλυτο, είναι η αιθεροβασία και
ο λαϊκισμός των κυβερνώντων.

Στις 21-12-2020 έλαβε χώρα η
μεγάλη και πληρέστερη σύνοδος
των πλανητών Κρόνου-Δία μετά από
800 περίπου χρόνια. Είχαμε επίσης
την σύνοδο του μεγάλου τριγώνου
μεταξύ Δία-Κρόνου και Αλκυόνης, και
επίσης με τον με τον γαλαξία Μ
87 της Παρθένου. Η Αλκυόνη είναι
το κεντρικό άστρο των πλειάδων.
Ο γαλαξίας Μ 87 είναι από τις πιο
σημαντικές εξωγαλαξιακές πηγές της
πλανητικής εξέλιξης.
Το μεγάλο αυτό τρίγωνο δημιούργησε μία πολύ ισχυρή ενεργειακή
έκλαμψη, που πέρασε από το ηλιακό
μας σύστημα στους αφυπνισμένους.
Σε αυτούς δηλ που ενδιαφέρονται
για την κατάσταση στην γη, και για
τους συνανθρώπους τους. Έτσι τώρα
οι φωτεινές δυνάμεις μπορούν να
ξεκινήσουν άμεσα, και να αφαιρούν
τις σκοτεινές τεχνολογίες που
χρησιμοποιούν οι σκοτεινές δυνάμεις.
Βρισκόμαστε ίσως στην τελική μάχη,
μέχρι να συμβεί το γεγονός. Για το
γεγονός θα γράψω άλλη φορά.
Οι σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες
δημιουργούν συνέχεια πολέμους,
μίση και διχόνοιες, θα προσπαθήσουν
και μέσα στο 2021 να επικρατήσουν.
Ήδη μπήκαμε και ουσιαστικά στην
εποχή του Υδροχόου. Πριν από 2000
περίπου χρόνια είχαμε μπει στην
εποχή των Ιχθύων, δηλ την Ρωμαϊκή
εποχή.
Αυτό που δεν γνωρίζουν οι
πολλοί είναι πως η αστρολογία δεν
αποτυπώνεται μόνον στο πεδίο
των πλανητών και των άστρων του
ζωδιακού, αλλά ουσιαστικά αποτυπώνεται σε ενεργειακά πεδία που
ονομάζονται ακτίνες. Υπάρχουν
συνδιασμοί 12 ακτίνων, που συνδέονται με την επιστήμη του ζωδιακού.
Τα ενεργειακά αυτά πεδία έχουν
γαλαξιακή καταγωγή. Ο συνδιασμός
τους δημιουργεί τις αστρολογικές

επιρροές που ζούμε.
Οι σκοτεινές δυνάμεις δεν
μπορούν να καταστρέψουν αυτές τις
ενέργειες, επειδή είναι πολύ ισχυρές,
και εισέρχονται σε κάθε γωνιά της γης.
Δεν μπορούν ούτε να τις διώξουν,
επειδή δεν μπορούν να πάνε αλλού.
Έτσι προσπαθούν οι σκοτεινές
δυνάμεις να δημιουργήσουν τον
μεγαλύτερο φόβο, επειδή ο φόβος
λειτουργεί σαν φράγμα-εμπόδιο για
την ενέργεια αυτή. Αυτός είναι ο λόγος
που δημιουργούν τις καραντίνες και
τον τρόμο του κορονοϊου, ώστε η
ανθρωπότητα να μείνει σε χαμηλές
δονήσεις.
Οι ενέργειες όμως αυτές, είναι
γαλαξιακής και υπεργαλαξιακής
φύσης, και κανείς δεν μπορεί να
τις σταματήσει. Υπάρχει τόσο πολύ
πνευματικό σκοτάδι πάνω και γύρω
από την γη, που οι δυνάμεις του
φωτός δίνουν τις πληροφορίες
λίγες-λίγες, ώστε να μπορέσει ο
κόσμος να τις διαχειρισθεί και να τις
αντιμετωπίσει. Ο Χριστός στο κατά
Ιωάννην ευαγγέλιο ΙΣΤ-12 λέει ‘’Πολλά
ακόμη έχω να σας πω, αλλά δεν
μπορείτε λόγω της ατέλειάς σας να
τα εννοήσετε και να τα συγκρατήσετε.
Οι σκοτεινές δυνάμεις γνωρίζουν
για το επερχόμενο γεγονός, για
την εποχή του Υδροχόου και την
ηλιακή έκλαμψη, και επειδή τα
φοβούνται, προσπάθησαν μέσα στο
2020 να εκτελέσουν όλα σχεδόν τα
σχέδιά τους, διότι γνωρίζουν ότι
το γεγονός πλησιάζει σύντομα. Δεν
έχουν την δύναμη να ανατρέψουν
το γεγονός, δεν μπορούν να
ακυρώσουν την πλανητική εξέλιξη
και την απελευθέρωση της γης.
Μπορούν μόνον να μας κάνουν
την ζωή δύσκολη. Ο υπεύθυνος
του διαστημικού προγράμματος
του Ισραήλ για 30 χρόνια, ο Haim
Eshed, 87 χρονών σήμερα, δήλωσε

Μπορεί... Ποιός ξέρει;

Θεοχάρης Μασούρας
Φιλόλογος,

ΚΥΠΡΟΣ
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ÔÅÔÁÑÔÇ: 4.00 - 5.00ìì - “Áêïýù êáé Ìáèáßíù” - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÅÌÐÔÇ: 4.00ìì -5.00ìì - "Παλμοί της Πέμπτης" - Πέγκυ Βουλγαράκη
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 8.00ðì - 9.00ðì Ðñüãñáììá ôçò ÅëëçíéêÞò 		
Ïñèüäïîçò Êïéíüôçôáò Í.Á. εκφ. η Καιτη Σαρηπασόγλου

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: 2.30ìì - 3.30ìì. “Επίκαιρα Θέματα” με τον Παναγιώτη
Ππύρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ: 12.00ðì - 1.00ðì - “Επίκαιρα Θέματα” με τον Παναγιώτη
Ππύρο.

ÊÕÑÉÁÊÇ: 5.00ìì - 6.00ìì. "Κυριακάτικη Συνάντηση" - με την 		
Ελένη Μερμίγκη.
Συντονισμένοι στο 5ΕΒΙ, στους 103.1μεγ. ταξιδεύετε στην Ελλάδα
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για πρώτη φορά δημόσια ότι οι
Αμερικανοί και οι Ισραηλίτες, έχουν
έρθει σε επαφή με εξωγήϊνους
πολλές φορές, και μάλιστα ότι ο
πρόεδρος Τραμπ έχει συνάψει
συμφωνία με τους εξωγήϊνους.
Το ίδιο περίπου παραδέχθηκε και
ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βεν.
Νετενιάχου. Έχουν δημιουργήσει μαζί
εγκαταστάσεις στον πλανήτη Άρη,
και σε συνεργασία κάνουν διάφορα
προγράμματα και πειράματα. Γιαυτό
και ο Τραμπ δημιούργησε το νέο
σώμα των ενόπλων δυνάμεων του
διαστήματος. Ο πρόεδρος Τραμπ
είπε στους Ισραηλινούς ότι στα
επόμενα 4 χρόνια οι Αμερικανοί θα
πάνε στον Άρη.
Ο Haim Eshed λέιε ότι και οι
εξωγήϊνοι και ο Τραμπ δεν θέλουν να
δημιουργήσουν στον κόσμο υστερία,
αλλά σιγά-σιγά πρέπει ο κόσμος να
ξυπνήσει, να μάθει για τους εξωγήϊνους
και να μην τους φοβάται. Η μάχη
μεταξύ των φωτεινών δυνάμεων και
των δυνάμεων του σκότους μαίνεται
και στο θέμα της εξάπλωσης του
κοροναϊού. Οι σκοτεινές δυνάμεις,
χρησιμοποιούν την νανοτεχνολογία
για να επιταχύνουν την εξάπλωση
του κοροναϊού.
Ηλιακή έκλαμψη είναι η έκρηξη
που παρατηρείται, όταν η έντονη
δραστηριότητα
στα
μαγνητικά
πεδία του ήλιου διαταράσσει την
ισορροπία στα μαγνητικά του πεδία,
με έκλυση τεράστειας ενέργειας, που
συνοδεύεται με λάμψη.
Ο Υδροχόος παριστάνει τον
Γανυμήδη, τον οποίον άρπαξε ο Δίας
για να τον κάνει οινοχόο.
Δηλ οι θεοί έπαιρναν το κρασί
και το νέκταρ από τα χέρια του
Υδροχόου. Αυτόν τον Υδροχόο ο Δίας
τον μεταμόρφωσε σε αστερισμό.
Δημήτρης Θεοδωρίδης
ΑΔΕΛΑΙΔΑ

H γελοιογραφία, είναι του Solup από τον Αθηναϊκό τύπο
Θα γιορτάσουμε και πάλι αυτό το
μήνα την ημέρα της μητέρας όπως και
κάθε χρόνο από τότε που καθιερώθηκε
η δεύτερη Κυριακή του Μάη.
Για τη Μητέρα δεν υπάρχουν
λόγια που να μπορούν να εκφράσουν
το μεγαλείο της ψυχής της για
την προσφορά και τις θυσίες που
προσφέρει ανιδιοτελώς συνεχώς στο
παιδί της, και δεν υπάρχει λογική στις
πράξεις της και στα συναισθήματά της.
Η υπαρξή της από μόνη της το
ακολουθεί και το αποδεικνύει αρχίζοντας από την ώρα της κύησης και
αργότερα με τα γνωστά νανουρίσματα
και τραγούδια. Το παιδί κοντά της
νιώθει την αγάπη και την σιγουριά
που του προσφέρει και που με ένα της
χάδι μπορεί να γιατρέψει κάθε πόνο.
Η αγάπη της Μητέρας για το παιδί
της είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να
φτάσει στο σημείο να θυσιάσει ακόμη
και τη ζωή της αν χρειαστεί.
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι
μία μέρα που τιμά την μητέρα και που
γιορτάζεται παντού. Γι’αυτό πρέπει
να θυμίζει σε όλους τις θυσίες που
έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει για
τα παιδιά της και που πρέπει να την
θυμούνται και να μην την ξεχνούν όσοι
είναι τυχεροί να την έχουν στη ζωή, ή
και όπου αλλού αυτή βρίσκεται.
Η Μητέρα κάθε ηλικίας δεν ζητάει
αμοιβή, η αμοιβή της είναι όταν δει τα
παιδιά της να είναι καλά και χαρούμενα.
Γι’αυτό και αυτή τη χρονιά στην Γιορτή
της Μητέρας τα παιδιά της κάθε μάνας
ελπίζουμε να κάνουν μία επίσκεψη με

Για τη Μητέρα

Κι αν σβύσει της ζωής μας το λυχνάρι,
τη δυστυχία μας κανείς αν δεν νοιαστεί,
τη δόλια τη ψυχή ας ρθεί να πάρει
ο Χάροντας - ας τρέξει, ας βιαστεί.
Κι αν σβύσει της ζωής μας τ’ Αγιο φως,
τι ωφελεί αν ζούσαμε ακόμα,
αφού η μοίρα μας έγραφε - σαφώς
να υποφέρουμε ως νάμπουμε στο χώμα.
Μπορεί μονάχα ψηλά, επάνω κει,
αφού το σώμα μες τη γη καταλαγιάσει,
μονάχα ίσως η συμπόνοια η θεϊκή,
τη δόλια τη ψυχή να αγκαλιάσει.
Μπορεί - ποιός ξέρει, να υπάρχει άλλη ζωή
κι ίσως μια μοίρα πιο καλή να μας μοιράνει
ίσως ο πόνος εκεί πάνω να μη ζει
μαζί με μας εδώ στη γη νάχει πεθάνει...
Γιάννης Εσκιτζής - Μελβούρνη

μία κάρτα και με λίγα λουλούδια που θα
την κάνουν και πάλι χαρούμενη.
Πάντως να μην ξεχνάμε και τις
μητέρες που βρίσκονται σε κάποιο
γηροκομείο με μία επίσκεψη και
ένα φιλί, και αυτές επίσης που είναι
μακριά, με ένα τηλεφώνημα αγάπης
και σεβασμού μαζί με τις ευχές τους.
Για εκείνες τις Μάνες που έχουν φύγει
για πάντα από τη ζωή καλό είναι να
ανάψουμε ένα κεράκι στο ονομά τους.
Στη συνέχεια,ας δούμε όμως πως
και πότε άρχισε η Γιορτή της Μητέρας.
Τα ι σ το ρ ι κά σ το ι χ ε ί α γ ι α τ η
Γιορτή της Μητέρας που γιορτάζεται
τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, η
πρωταρχική πηγή είναι από την Αρχαία
Ελλάδα.
Ήταν γιορτή της Άνοιξης όπου
λατρευόταν η Γαία [Μητέρα Γη], Μητέρα
όλων των θεών και των ανθρώπων.
Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη
της Γαίας η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου
μητέρα του Δία και θεά της γονιμότητας
και μητέρα όλων των θεών της Αρχαίας
Ελλάδας. Στην Ρωμαική Αυτοκρατορία
η Γιορτή της Μητέρας ήταν Γιορτή
αφιερωμένη στην Κυβέλη γιορτή που
γινόταν κάθε Μάρτιο.
Στην Αγγλία του 15ου με 16ου
αιώνα μ.χ. όπου η τέταρτη Κυριακή
της Σαρακοστής ήταν αφιερωμένη
στις μητέρες ονομαζόταν Κυριακή της
Μητέρας,η αποκαλούμενη [Mothering
Sunday] και ήταν την 4η Κυριακή

της Σαρακοστής προς τιμή σε όλες
τις μητέρες της Αγγλίας. Η δεύτερη
Κυριακή Μαίου που καθιερώθηκε σαν
εθνική γιορτή, Ημέρα της Μητέρας
στις ΗΠΑ του 20ου αιώνα οφείλεται
στήν έμπνευση της δασκάλας από
την Φιλαδέλφεια Άννας Τζάρβις
[Anna Jarvis] 1864-1948 θέλοντας να
τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της που
αγωνίστηκε για τη συμφιλίωση Νοτίων
και Βορείων Αμερικανών μετά τη λήξη
του Εμφυλίου πολέμου. Η δασκάλα
Άννα Τζάρβις ήταν το ένατο παιδί της
οικογένειας από τα έντεκα παιδιά τους.
Οι αγώνες της Άννας Τζάρβις
δικαιώθηκαν το 1914 όπου το κογκρέσο
καθιέρωσε την γιορτή της Μητέρας.
Η Άννα Τζάρβις επέλεξε το λευκό
γαρύφαλο ως σύμβολο της Ημέρας της
Μητέρας της επειδή το λευκό χρώμα
συμβολίζει την αλήθεια την αγνότητα
της φιλευσπλαχνίας της μητρικής
αγάπης. Το άρωμά του, την μνήμη και
τις προσευχές της. Στην χώρα μας την
Ελλάδα πρώτη φορά γιορτάστηκε το
1928 και μέχρι το 1958 γιορτάζονταν
την Ημέρα της Υπαπαντής στις 2
Φεβρουαρίου.
Η ημερομηνία αυτή τοποθετήθηκε
θέλοντας να συνδιάσει την Γιορτή της
Μητέρας με τη Γιορτή της Υπαπαντής.
Τελικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 60 η Γιορτή μεταφέρθηκε από τις
2 Φεβρουαρίου στη δεύτερη Κυριακή
του Μάη.
Δήμητρα Παπάζογλου
ΑΔΕΛΑΙΔΑ
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Συνωστισμός πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Νέα «επεισόδια» προστίθενται καθημερινά στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας με
κυρώσεις και αντι-κυρώσεις,
απελάσεις διπλωματών, απειλές
και στρατιωτική κινητικότητα.
Η άμεση αντίδραση της
Μόσχας, στην αποστολή αμερικανικών πλοίων στη Μαύρη
Θ ά λα σ σ α , α λ λά κα ι σ τ η ν
πρόθεση και της Βρετανίας να
στείλει πλοία στην περιοχή,
προκαλεί την αντίδραση της
Ουάσιγκτον, η οποία σπεύδει
να «ανοίξει» ένα ακόμη μέτωπο στην αντιπαράθεση με
επίκεντρο την Ουκρανία.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, η Ρωσία ανακοίνωσε
πως «αναστέλλει» για έξι μήνες,
από τις 24 Απρίλη ως τις 31
Οκτώβρη, «τη διέλευση από
τα χωρικά ύδατα της Ρωσικής
Ομοσπονδίας για τα πολεμικά
πλοία και άλλα κρατικά σκάφη».
Η απαγόρευση αφορά τρεις
θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένου του «τριγώνου»
ανοικτά της χερσονήσου Κερτς,
κοντά στο ομώνυμο στενό, που
συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα
με την Αζοφική Θάλασσα και
θεωρείται κρίσιμης σημασίας
για τις ουκρανικές εξαγωγές
σιτηρών και χάλυβα.
Η διπλωματία των ΗΠΑ
κατήγγειλε τη Δευτέρα την
«απρόκλητη κλιμάκωση»
πο υ α ν τ ι π ρ ο σ ωπ ε ύ ε ι κα τ ’
αυτήν η απόφαση της Ρωσίας
να επιβάλει περιορισμούς
στη ναυσιπλοΐα πολεμικών
κα ι κ ρ α τ ι κώ ν σ κα φ ώ ν σ ε
τρεις περιοχές ανοικτά της
Κ ρ ι μ α ί α ς , μ ε α ν α κο ί ν ω σ η
του εκπροσώπου του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ. Πρόκειται για
«νέα απρόκλητη κλιμάκωση
στην εκστρατεία που διεξάγει
το τρέχον διάστημα η Μόσχα
μ ε σ κοπ ό ν α ε ξα σ θ ε ν ί σ ε ι
και να αποσταθεροποιήσει
την Ουκρανία», είπε ο Νεντ
Πράις, υπογραμμίζοντας τη
«βαθιά ανησυχία» της Ουάσιγκτον και καλώντας εκ νέου
τη Μόσχα να αποσύρει τα
επιπλέον στρατεύματα από τα
ρωσοουκρανικά σύνορα.
Οι ΗΠΑ «καλούν τη Ρωσία
να σταματήσει να παρενοχλεί
πλοία στην περιοχή και να
μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων της κατά μήκος των
συνόρων με την Ουκρανία»,
είπε ο Νεντ Πράις.
Οι σχέσεις με τη Ρωσία
όχι μόνο δεν βελτιώνονται,
αλλά «η ένταση αυξάνεται σε
διάφορους τομείς», επισήμανε ο επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ,
Ζοζέπ Μπορέλ, πριν από
την τηλεδιάσκεψη των 27

υπουργών, στην οποία συμμετείχε και ο Ουκρανός ΥΠΕΞ,
Ντιμίτρο Κουλέμπα.
Μετά τη συνεδρίαση, ο
Μπορέλ κατηγόρησε τη Ρωσία
ότι έχει συγκεντρώσει «περισσότερους από 150.000 στρατιώτες» στα σύνορα με την
Ουκρανία και «στην προσαρτημένη Χερσόνησο της Κριμ α ί α ς » , σ τ η « μ ε γ α λύ τ ε ρ η
ρωσική πολεμική πορεία στα
σύνορα της Ουκρανίας που
υπήρξε ποτέ». Πρόσθεσε ότι
«ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης είναι προφανής»...
βγάζοντας προφανώς «εκτός
κάδρου» τις αντίστοιχες ΝΑΤΟικές κινήσεις και το ρόλο του
ευρωατλαντικού άξονα στην
κλιμάκωση.
Ο Γ ε ρ μ α ν ό ς υ πο υ ρ γ ό ς
Εξωτερικών, Χάικο Μάας,
εξέφρασε επίσης «ανησυχία»
για το ίδιο ζήτημα, λέγοντας ότι
το ζήτημα τώρα είναι «πρωτ ί σ τω ς η α ποτ ρ οπ ή ε ν ό ς
ανεπιθύμητου σπιράλ κλιμάκωσης» και σημείωσε πως είναι
απαραίτητο οι δύο πλευρές να

Μ

έχουν έναν «λογικό διάλογο». Ο
ίδιος επιβεβαίωσε ότι συζητιέται
μια πιθανή συνάντηση εκπροσώπων του «σχήματος της
Νορμανδίας» (Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία, Γερμανία), ωστόσο
το αν θα γίνει και σε τι επίπεδο
παραμένει ανοιχτό.
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών εκφράζει την επιθυμία
του Κιέβου η ΕΕ να προετοι-

μάσει πρόσθετες οικονομικές
κυρώσεις στο πλαίσιο «ενός
βήμα προς βήμα σχεδίου»
αποτροπής της Ρωσίας, ωστόσο ο Μπορέλ ανέφερε ότι
προς το παρόν δεν υπάρχει
«κίνηση για νέες κυρώσεις», με
τη λυκοσυμμαχία να μένει για
την ώρα στις αλλεπάλληλες
κυρώσεις που έχει ήδη επιβάλει...

Διώχνουν τον Δήμαρχο επειδή αποκάλεσε
υπάλληλο “Γυναίκα του δρόμου των $2”!

Το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε ψήφο μομφής κατά του
Δημάρχου καλώντας τον να παραιτηθεί
του ζητούσαν να σχολιάσει
τη συμπεριφορά του. Το
περιστατικό περιελάμβανε
οπτικό υλικό με τον δήμαρχο
να φωνάζει και να σπρώχνει
τη γυναίκα του.
Σε απάντηση, το δημοτικό
συμβούλιο κάλεσε μια ειδική
συνεδρίαση την Τρίτη,
καλώντας τον κ. Knight να
παραιτηθεί λόγω της «κακής
συμπεριφοράς του και των
δ η μ ό σ ι ω ν σ χολ ί ω ν το υ »
ανααφέροντας ότι επέδειξε
«κακή ηγεσία».
Η πρόταση, κάλεσε τον
κ. Knight να παραιτηθεί έως

το τέλος της εβδομάδας, να
ζητήσει συγγνώμη από τα
μέσα ενημέρωσης για τη
συμπεριφορά του και για η
δημαρχία να επικοινωνήσει με
όλες τις κοινοτικές ομάδες και
να ζητήσει από τον διευθυντή
να εκπροσωπεί το δήμο σε
δημόσιες εκδηλώσεις αντί για
τον δήμαρχο.
Η πρόταση ψηφίστηκε
ομόφωνα, αλλά το συμβούλιο
δεν έχει την εξουσία να
αποβάλει τον δήμαρχο βάσει
του νόμου περί τοπικής
αυτοδιοίκησης και ο κ. Knight
λέει ότι δεν φεύγει!

ΑΔΕΛΑΙΔΑ
Απεργιακά μέτρα προσωπικού των νοσοκομείων
Η Πολιτειακή κυβέρνηση
και μια εργατική ένωση έχουν
α ν τα λ λά ξ ε ι κα τ η γ ο ρ ί ε ς γ ι α
τις κινητοποιήσεις, οι οποίες
σύμφωνα με την κυβέρνηση θα
θέσουν τους ασθενείς σε κίνδυνο
εν μέσω μιας πανδημίας - αλλά
οι υπεύθυνοι των συνδικάτων
λένε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί
αλλά η ατζέντα της κυβέρνησης
για μείωση των εξόδων δεν τους
άφησε καμία επιλογή.
Το Ενωμένο Εργατικό συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπεί
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων καθαριστών νοσοκομείων, παραγγελιών, τεχνικών αποστείρωσης, προσωπικού υπηρεσιών τροφίμων,
εργαζομένων υποστήριξης αναπηρίας και εργαζομένων φροντίδας ηλικιωμένων, λέει ότι
αγωνίζεται για να προστατεύσει
τα μέλη της από ιδιωτικοποιήσεις
και περικοπές θέσεων εργασίας.
Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί

λόγω παρατεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της πολιτειακής κυβέρνησης και χιλιάδων
εργαζομένων στον τομέα της
υγείας, οι οποίοι ήταν στην
πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια
της πανδημίας COVID-19.
Μια επείγουσα συνεδρίαση
του Δικαστηρίου Εργασιας της
Νότιας Αυστραλίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί,
ξεκινώντας στις 11:30 π.μ. μισή ώρα πριν ξεκινήσει η απαγόρευση των εργασιών.
Η κυβέρνηση ζήτησε επείγουσα εντολή να σταματήσει
η ε ρ γ α τ ι κ ή δ ρ ά σ η κα ι το
αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη
οριστικοποιηθεί.
Ο Θησαυροφύλακας και
υπουργός Βιομηχανικών Σχέσεων Ρομπ Λούκας χαρακτήρισε
τη βιομηχανική δράση “επαίσχυντη”, λέγοντας ότι θα θέσει
σε κίνδυνο τους ασθενείς.
“Είμαι απλώς έκπληκτος

ετά την απαγόρευση του εμβολίου
της Αστραζένακα σε χώρες του
εξωτερικου, λόγω θρομβώσεων
και άλλων παρενεργειών, η Αυστραλία
διπλασίασε τις παραγγελίες του εμβολίου
της Pfizer Inc κατά της COVID-19. Οπως
δήλωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον,
η χώρα προσπαθεί να κινηθεί ταχύτατα για
την αναδιαμόρφωση του εμβολιαστικού
προγράμματός της.
έχρι πρόσφατα, η Αυστραλία στήριζε
το εμβολιαστικό της πρόγραμμα στο
μεγαλύτερο μέρος του σε μία δόση
εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca,
με μία παραγγελία 50 εκατομμυρίων δόσεων.
Τα π ρ ά γ μ α τα ό μ ω ς ά λ λα ξα ν κα θ ώ ς η
Αυστραλία ακολούθησε μία σειρά άλλων
χωρών, περιορίζοντας τη χρήση του εμβολίου
της AstraZeneca εξαιτίας των ανησυχιών για
πρόκληση θρομβώσεων
ύμφωνα με την πολιτειακή κυβέρνηση,
της Νότιας Αυστραλίας περισσότεροι
από 100.000 πολιτες έχουν εμβολιαστεί
μέχρι σήμερα.
ια την ψήφο των αποδήμων μίλησε
μεταξύ άλλων στο ραδιόφωνο του
SBS ο Γιάνης Βαρουφάκης. «Αυτός ο
νόμος που πέρασε, ουσιαστικά δημιουργεί δύο
κατηγορίες Ελλήνων. Για παράδειγμα, η κόρη
μου του χρόνου που θα είναι 18 χρόνων θα
μπορεί να πάρει το αεροπλάνο, όπως γίνεται
και τώρα, να έρθει στην Ελλάδα και να ψηφίσει
στις εκλογές. Αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει
στο Σύδνεϋ όπου ζει», είπε ο επικεφαλής
του ΜέΡΑ25 και συνέχισε: «Η κόρη του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτακη, η οποία
δουλεύει στη Goldman Sachs στο Λονδίνο
θα ψηφίσει μια χαρά. Υπάρχουν δηλαδή δύο
ειδών κόρες, εκείνες οι οποίες είναι πραγματικά
απόδημες και από τις οποίες στερούμε το
δικαίωμα ψήφου. Και δεν είναι μόνο η κόρη
μου, είπε. Είναι και η γιαγιά της που δεν θα
μπορέσει να ψηφίσει γιατί δεν έχει καταθέσει
στην ελληνική εφορία δήλωση εισοδήματος τα
τελευταία χρόνια».
έβαια δεν περιμέναμε να μας το πει
ο κ. Βαρουφάκης. Το έχουμε γράψει
πολλές φορές στο Παροικιακό Βήμα. Η
ψήφος των αποδήμων στις ελληνικές εκλογές
δεν είναι παρά ένα πυροτέχνημα για δημιουργία
εντυπώσεων και μια προσπάθεια καλλιέργειας
ψευδαισθήσεων. Και θέλω να επισημάνω
ότι: Εκτός από ένα πολύ μικρό ποσοστό
που εξακολουθούν να έχουν συμφεροντα
σην Ελλάδα, η πλειονότητα των αποδήμων
Ελλήνων, δεν έχουν απολύττως κανένα
κίνητρο να ψηφίζουν στις Ελληνικές εκλογές.
Αλλωστε, διερωτούμαστε: Με ποιό δικαίωμα
ένας απόδημος που ζει στην Αυστραλία για
μερικές δεκαετίες, δεν γνωρίζει την σημερινή
πραγματικόττα στην Ελλάδα, να ψηφίζει
και να καθορίζει το μέλλον των ομοεθνών
μας που ζουν σε καθημερινή βάση την εκεί
πραγματικότητα.
ωρίς την ανάγκη σχετικής άδειας, οι
κάτοικοι της Πολιτείας του Τενεσί στις
ΗΠΑ θα μπορούν να οπλοφορούν
από τον Ιούλη, αφού ο κυβερνήτης Μπιλ Λι
υπέγραψε νομοσχέδιο που το επιτρέπει χθες
Πέμπτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Tennessean». Με βάση τον νόμο αυτόν, ο
οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιούλη, οι
πολίτες άνω των 21 ετών που έχουν νόμιμα
στην κατοχή τους όπλα θα επιτρέπεται να τα
φέρουν δημόσια χωρίς να χρειάζονται άδεια.
Ο κυβερνήτης Λι ανέφερε μέσω Twitter ότι
υπέγραψε τον νόμο διότι «δεν θα έπρεπε να
είναι δύσκολο για τους νομοταγείς πολίτες του
Τενεσί να ασκούν τα δικαιώματά τους (!) δυνάμει
της 2ης Τροπολογίας του Συντάγματος» των
ΗΠΑ, ευχαριστώντας το πολιτειακό κοινοβούλιο
αλλά και «την NRA» το λόμπι των όπλων, για
την υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής. Η
NRA (National Rifle Association) είχε ταχθεί
ανοικτά υπέρ του νόμου. Ωστόσο, οι υπηρεσίες
επιβολής της τάξης στο Τενεσί πρόβαλαν
αντίσταση στο κείμενο, προειδοποιώντας πως
υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε αύξηση των
εγκλημάτων με τη χρήση πυροβόλων όπλων
και να εκθέσει αστυνομικούς σε μεγαλύτερο
κίνδυνο, κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας.
Από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, 31 γενικά
επιτρέπουν την οπλοφορία («open carry»)
σε δημόσιους χώρους χωρίς άδεια, αν και
απαγορεύεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες
στην καθεμία. Υπάρχει κανείς που ακόμη
απορεί γιατί κάθε μέρα ακούμε στις ειδήσεις για
ομαδικές δολοφονίες στις ΗΠΑ;
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ΑΔΕΛΑΙΔΑ - ΔΗΜΑΡΧΙΑ TEA TREE GULLY

Ένας δήμαρχος που
φ έ ρ ε τα ι ν α ε ί π ε σ ε μ ι α
υπάλληλο ότι ντύνεται σαν
“γυναίκα του δρόμου των $2”
παραβιάζοντας τους κανόνες
του κώδικα δεοντολογίας
σχετικά με τη μεταχείριση
των γυναικών, την τρίτη
αντιμετώπισε την τρίτη κατά
σειρά ψήφο μη εμπιστοσύνης
εναντίον του από το δημοτικό
συμβούλιο - αλλά λέει ότι δεν
θα παραιτηθεί.
Ο δ ή μ α ρ χο ς το υ Te a
Tree Gully, Kevin Knight,
β ρ έ θ η κ ε σ ε α ν ε ξά ρ τ η τ η
έκθεση από τους δικηγόρους
του δημοτικού συμβουλίου
ότι παραβίασε τον κώδικα
συμπεριφοράς της Δημαρχίας
πολλές φορές με τον τρόπο
που μεταχειρίζεται το γυναικείο προσωπικό.
Ο κ. Knight αρνήθηκε
κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που περιγράφονται
στην έκθεση. Λέει ότι δεν
θυμάται να έκανε την πιο
πάνω δήλωση.
Μετά τη δημοσίευση
αυτής της έκθεσης ο κ.
Knight και η σύζυγός του
βρέθηκαν στο επίκεντρο
έντονων αντιπαραθέσεων
μ ε δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ ς το υ
καναλιού 7 τη Δευτέρα που

Τα
εν Οίκω...
Δημοσίως

στη μέση μιας παγκόσμιας
πανδημίας τα εργατικά
συνδικάτα να παίρνουν μέτρα
για βελτίωση μισθών και
συνθηκών ξεκινώντας αυτού
του είδους τις άκαρδες ενέργειες
στα νοσοκομεία μας”, δήλωσε ο
Θησαυροφύλακας.
Η εργατική ένωση επιμένει
ότι η ασφάλεια των ασθενών
δεν θα τεθεί σε κίνδυνο κατά
τη διάρκεια της δράσης, η
οποία θα πραγματοποιηθεί σε
άλλα νοσοκομεία και όχι στο
Νοσοκομείο Royal Adelaide -που
περιθάλπτει τους ασθενεις με
κορονοϊό.
“Οι εργαζόμενοι κρατάνε
τη δέσμευσή τους για την
ασφάλεια των ασθενών και για
την προστασία της υγείας της
κοινότητάς μας, και αυτός είναι
ο λόγος που αναλαμβάνουν
αυτή τη βιομηχανική δράση”,
δήλωσε η Demi Pnevmatikos της
εργατικής ένωσης.

“Μετά από 14 μήνες διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση
Μάρσαλ προσπαθεί ακόμη να
καταργήσει τις δεσμεύσεις που
εξακολουθούν μέχρι στιγμής να
υφίσταναι και που εμποδίζουν το
ξεπούλημα των υπηρεσιών σε
ιδιώτες και προσπαθεί ακόμα να
εγκαταλείψει τη διαδικασία της
σύμβασης που προστατεύει τους
εργαζομένους και τις κοινότητές
τους από την περικοπή των
εργατικών θέσεων”, είπε.
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Γράφει: Ο Αδελαΐτης

π’ ότι φαίνεται μυριζει
ακροβολισμός ετοιμότητας προεκλογικής καμπάνιας με επιχειρήματα που δελεάζουν τον
αυστραλέζικο λαό, με έργα
που δεν μπήκαν ακόμη σε
προσχέδιο χαρτιού για να
παγιδέψουν τον ψηφοφόρο
που πολιτικά ταλαντεύεται.
Τα δυο μεγάλα κόματα, το
κυβερνών Λίμπεραλ και το
αντιπολιτευόμενο Εργαττικό
άρχισαν να προετοιμάζονται
για κάθοδο που μάλλον η
τελική ευθεία θα είναι για τον
επόμενο Μάρτη. Εχει καιρό ο
κόσμος κι ο Κοσμάς να σκευτεί
νηφάλια και να κατασταλάξει
πριν παγιδευτεί στο πολιτικό
παιχνίδι που στήνεται για
άγρα ψήφων. Οι φιλοδοξίες
ήδη άρχισαν να προβάλλονται
με πακτωλό εκατομμυρίων
δολλαρίων που είναι λεφτά
του φορολογούμενου πολίτη.
Επτακόσια εκατομμύρια
δολλάρια αρένα στο ανάχωμα
του ποταμού Τόρρενς μέσα
σ τ η ν κ α ρ δ ι ά τ η ς π όλ η ς
υπόσχεται το κόμμα των
Λίμπεραλ να το ορθώσει κατά
το έτος 2025. Μεγαλόπνοο
σχέδιο μμε υπόγεια διαδρομή
από ο Μόρφετ στρητ μέχρι το
στάδιο μας λένε - και ποιος
στη χάρη μας να βολτάρουμε
στην παραποτάμια ακτή με
τα καπέλα μας, τις ομπρέλες
και άσπρες κάλτσες σαν τους
Παριζιάνους στις όχθες του
Σηκουάνα..
ο Εργατικό από την
άλλη, προσεγγίζει
τον ψηφοφόρο
πολίτη με 593 εκατομμύρια
μεγαλόπνοο πλάνο σε έργο
παραγωγής ενέργειας υδρογονικής που θα είναι από τα
πρώτα στον κόσμο. Σε όλες
τις προεκλογικές περιόδους
άθελά μας, κάποιοι χωρίς
να μας ρωτήσουν μας κατατάσσουν σε πολίτες κοινωνίας
ελίτ. Ποιός στη χάρη μας...
Αλλά τα πράγματα δεν είναι
καθολου έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Η πραγματικότητα
στις δικές τους κρατικές στατιστικές μιλάει με άλλα νούμερα
και άλλη γλώσσα από εκείνη
του ελιτισμού...
ιατί στον δείκτη της
ανεργίας η Πολιτεία
της Νότιας Αυστραλίας
μειονεκτεί έναντι των άλλων
Πολιτειών της χώρας; Γιατί η
διασφάλιση πρώτης κατοικίας
άρχισε να γίνεται άπιαστο
όνειρο για την οικογένεια
και την εργατική και μεσαία
τάξη; Κι αν υπάρχει έλλειψη
κατοικιών αυτή τη στιγμή ποιοί
καρπώνονται από τα υψηλά
ενοίκια που σε δυο άτομα που
εργάζονται, ο ένας μισθός
φεύγει στο νοίκι και ο δεύτερος
ίσα που φτάνει για να μπουν
τα αναγκαία στο τραπέζι;
χουμε ή οχι άστεγους
και σημαντική μερίδα
της κοινωνίας κοιμάται
όπου βρει; Εχουμε επίπεδο
φτώχειας και κοινωνικής
ανισομέρειας και ποιος πρέπει
να μιλήσει γ΄αυτά - αν όχι οι
πολιτικοί που αιτούνται στο
λαό να τους στείλει στον οίκο
της δημοκρατίας. Οι αυτοκτονίες συχνά πυκνά λαβαίνουν χώρα και ανησυχούν ποιά τα αίτιια και τις πταίει;
ι εργαζόμενοι στον
τομέα της υγείας
όπως οι νοσοκόμες
και οι γιατροί μιλούν για μιια
άλλη πραγματικότητα που
έχει σχέση με το σήμερα όταν
δηλώνουν ότι οι γιατροί και οι
νοσοκόμες και άλλο στελεχικό
προσωπικό δεν επαρκούν
για να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των τροφίμων στα
ευαγή αυτά ιδρύματα που
ακούγεται λίγο γελοίο όταν
βρίσκονται πακτωλοί χρημά-
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των για φιλόδοξα εντυπωσιακά
έργα στολίδια ενώ για τις
ανάγκες του σήμερα γι’ αυτούς
πο υ κα μ πο ύ ρ ι α σ α ν δ ο υ λεύοντας και προσέφεραν
στην χύτρα της εθνικής οικονομίας - λεφτά δεν βρίσκονται
για τη νοσηλεία τους...
ε μια όμοια γλώσσα
για το τι κάνουμε
σήμερα και όχι
εν καιρω τω δεοντι - μιλούν
και απεργούν για να εισακουστούν οι οδηγοί των
πρώτων βοηθειών όπως και
το νοσηλευτικό προσωπικό
που συνεργάζεται μαζι τους
στην παροχή των πρώτων
βοηθειών στους ασθενείς.
ι τομεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας
που είναι κρατική
- και όταν το απαιτούν οι
περιστάσεις δίνουν και τη
ζωή τους παλεύοντας με
τις φλόγες, κάτι πρέπει να
διορθωθεί και εκεί. Κι ας μην
το ξεχνάμε τι αγώνες έδωσαν
πέρυσι στα βουνά μας και στο
Κανγκουρώ Αϊλαντ παλεύοντας με τις φλόγες για να
σώσουν ανθρώπινες ζωές...
τις 13 Απριλίου 2021,
ημέρα Τρίτη, πολύ
λίγα μέτρα απόσταση
από κει που άφησε την
τελευταία του λέξη ο Τζωρτς
Φλόιντ, επικαλούμενος την
μαύρη μάνα του να τον βοηθήσει, ένα εικοσάχρονο μελαμψό παληκαράκι, πατέρας
ενός παιδιού λίγων μηνών
έπεσε από μια πισώπλατη
τουφεκιά και μια σφαίρα στην
πλάτη ο Ράιτ. “Ατυχώς” η κα.
αστυνομικός αντί να βγάλει
από τη ζώνη το γκλομπ έβγαλε, λέει, το πιστόλι και του την
φύτεψε του Ράιτ όπως μας
πληροφορούν τα νέα που
έρχονται από εκεί. Πόσο να
στοιχίζει άραγε η ζωή ενός
μαύρου πολίτη - στις νόιτες
πολιτείες της αμερικής και του
αμερικανικού ονείρου; Και
εμεις από εδώ να μπορούμε
να πούμε; Αχ!.. Πολιτεία της
Μινεσσότας, πολλούς καϋμούς
κρύβεις μέσα στα σπλάχνα
σου!.. Και φυτρώνουν σαν τα
μανιταρια τα πολιτικά εγκλήματα των σύγχρονων ρατσιστων σου, σε βάρος των
αφροαμερικανων πολιτων
σου...
ι γίνεται κάτω εκεί
στην πρώτη μας
πα τ ρ ί δ α κα ι σ τ η ν
ανατολική Μεσόγειο; Θα μου
πείτε ότι γινόταν πάντα!..
Πάντως η κινητικότητα που
λαβαίνει χώρα τον τελευταίο
καιρό εκει πέρα, μοιάζει να
μυρίζει μπαρούτι. Μοιάζει
και λίγο μ’ εκείνο το ωραίο,
το ευπαρουσίαστο τσαμπί
ώριμου σταφυλιού που το
περιτριγυρίζουν απειλητικά
σμήνος από αγριομέλισσες
σφήκες. Από τότε που έσκασε
μύτη το σενάριο εκείνο με
τους υδρογονάνθρακες που
ξερνάει το κύμα στο γιαλό του
Κρητικο-Λιβυκού πελάγους
και όπως φημολογείται
όπου υπάρχουν αυτά, στο
υπέδαφος πρέπει να υπάρχουν και πολυτιμα και πανάκριβα διαμάντια σαν εκείνα
που στολίζουν οι αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι τις
πατερίτσες, τους χιτώνες και
τις μίτρες που φορούν. Λανσάρεται και κείνη η θεωρία
από κάποιους δικούς μας
γεωλό γο υς ότι ενδέχετα ι
η νοτιο-αφρικανική φλέβα
χρυσού και διαμαντιών να
ε ί ν α ι σ υ ν ε χό μ ε ν η κα ι ε ν
αφθονία με το νοτιο πέλαγος
της Μεσογείου. Ετσι η Μεσόγειος καταντάει σαν την ωραία
Πηνελόπη που πολιορκείται
από ένα μάτσο τυχοδιώτες
μνηστήρες!..

Μ
Ο

Σ

Τ

Σχόλια - Ρεπορτάζ

“Greek Community Tribune”, May 2021

ΕΛΛΑΔΑ - 68 ΝΕΚΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Γηροκομείο ερευνάται για συγκρότηση
εγκληματικής οργάνωσης
Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας
Χανίων εδώ και ένα μήνα βρίσκεται
ο ιδιωτικός οίκος ευγηρίας, ο οποίος
μετά από καταγγελία οικογένειας
τρόφιμου, που έφυγε από την ζωή
πριν από 11 μήνες, ερευνάται από τις
αρχές για αξιόποινες πράξεις, όπως
την συγκρότηση και σύνταξη σε
εγκληματική οργάνωση, τις σωματικές
βλάβες αδύναμων ατόμων και την
ανθρωποκτονία τελεσθείσα με δόλο δια
παραλείψεως κατά συρροή.
Νωρίτερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε
σε χωριό της Κισσάμου η εκταφή της
ηλικιωμένης γυναίκας που φιλοξενούνταν
στην συγκεκριμένη δομή, καθώς η οικογένειά της δίνει μεγάλη μάχη, προκειμένου να αποδειχτεί η αλήθεια αναφορικά με τα πραγματικά αίτια του θανάτου
της.
Η
εκταφή
πραγματοποιήθηκε
παρουσία αστυνομικών της Ασφάλειας,
τεσσάρων ιατροδικαστών και πραγματογνωμόνων, τόσο από την πλευρά της
οικογένειας που έχει προχωρήσει στη
σχετική καταγγελία όσο και της δομής.
Το θέμα είχε αναδείξει πρώτο το
Parakritika.gr όταν σε πρώτο στάδιο
είχαν ξεκινήσει οι έρευνες για24
περιπτώσεις θανάτων γερόντων που
σημειώθηκαν στην δομή μέσα στον ίδιο
χρόνο και σήμερα ανέρχονται στους 68.
Σε όλες τις περιπτώσεις ως αιτία θανάτου
αναγράφεται η ανακοπή καρδιάς χωρίς
καμία επιπλέον πληροφορία.
Μετά την σχετική καταγγελία οι
Αρχές αποφάσισαν να ρίξουν φως στην
υπόθεση με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας
να δόσει την εντολή ώστε να γίνει σήμερα
η εκταφή της σορού της ηλικιωμένης

γυναίκας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η
εξέλιξη της υπόθεσης.
Το θέμα επιβεβαιώνεται και από
το κατεπείγον email στις 23 Μαρτίου,
όταν η Ασφάλεια Χανίων ζητούσε
από τα ληξιαρχεία όλης της Κρήτης
(Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Αγίου
Νικολάου) να αποστείλουν τις δηλωθείσες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
ηλικιωμένων ατόμων στις οποίες
αναφέρεται ως στοιχεία θανάτου και
συγκεκριμένα ως τόπος-μέρος η Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων το διάστημα
από1-1-2020 έως σήμερα.
Παράλληλα ζητούνται τα ιατρικά
πιστοποιητικά θανάτου των τεθνεώτων
ατόμων.
«Ζητήθηκαν κάποιες ληξιαρχικές
πράξεις θανάτων που σημειώθηκαν,
καθώς ερευνώνται κάποια αδικήματα,
τα οποία, πιθανότατα, έχουν τελεστεί.
Ήταν ληξιαρχικές πράξεις που συγκε-

ντρώθηκαν, 24 τον αριθμό, και συνολικά ερευνώνται 68 θάνατοι συνολικά»
ανέφερε στο protothema.gr ο Αντιδήμαρχος Χανίων Νίκος Χαζιράκης.

Μόνο για σοβαρούς λόγους
δίνεται εντολή για εκταφή σορού

Η σοβαρότητα της υπόθεσης μπορεί
να κριθεί από το γεγονός ότι παραγγελθηκε εκταφή σορού, κάτι που δεν
συμβαίνει συχνά και χωρίς να συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.
Η έρευνα επικεντρώνεται στους
θανάτους που έχουν σημειωθεί το
τελευταίο έτος στον οίκο ευγηρίας. Ο
αριθμός των νεκρών δεν είναι ευκαταφρόνητος, καθώς συνολικά 68 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέσα σε ένα έτος
στον συγκεκριμένο οίκο ευγηρίας. Πληροφορίες του zarpanews.gr αναφέρουν
ότι σχεδόν όλες καταγράφουν ως αιτία
θανάτου καρδιακή ανακοπή, χωρίς
περαιτέρω διευκρινίσεις.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Eπανέρχεται το ABC κατά της Αρχιεπισκοπής
Σε σοβαρές κατηγορίες προχώρησε
την περασμένη βδομάδα το κρατικό
δίκτυο ττης Αυστραλίας ABC, σε σχέση
με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας, και το γηροκομείο της
Βασιλειάδας, στο προάστιο Fawlkner
της Μελβούρνης.
Ανάμεσα σε άλλα, ο ισχυρισμός
ότι
χρήματα
των
Αυστραλών
φορολογουμένων που χρηματοδοτούν
τη λειτουργία των γηροκομείων της
Βασιλειάδας, επιστρέφουν στα ταμεία
της Αρχιεπισκοπής, ως τίμημα ενοικίου.
Οπως ισχυρίστηκε το ABC, τα
τελευταία οκτώ χρόνια, $31 εκ. έχουν
καταλήξει στα ταμεία της Αρχιεπισκοπής
από διάφορα γηροκομεία που υπάγονται
σε αυτήν, με ορισμένα, μάλιστα, να
εμφανίζουν ελλειμματική λειτουργική
δραστηριότητα.
Ένα από αυτά, σύμφωνα πάντα
με τους ισχυρισμούς τους ABC, το
γηροκομείο της Βασιλιεάδας στη
Μελβούρνη, το οποίο εμφανίζεται να
καταβάλλει, τα τελευταία οκτώ χρόνια, το
ποσό των $22 εκ. για ενοίκια και άλλες
χρεώσεις.
Η Βασιλειάδα, στη Μελβούρνη, έχει
λάβει τα τελευταία 8 χρόνια, $73 εκ.
κρατικών επιδοτήσεων, ισχυρίζεται ττο
ABC.
Το ρεπορτάζ του ABC, αφήνει και
υπονοούμενα για τον Αρχιεπίσκοπο. Ο
υπαινιγμός είναι ότι έχει μια προτίμηση
στην πολυτέλεια, όπως για παράδειγμα
στα πολυτελή άμφια, που μπορεί να
φτάνουν σε αξία μέχρι και $30.000, ενώ
ακόμη γίνεται αναφορά στην πολύκροτη
υπόθεση του διαμερίσματος κόστους
$6,5 εκ. που αγοράστηκε με χρήματα της
Αρχιεπισκοπής.
Η Αρχιεπισκοπή, είχε εκδώσει
ανακοίνωση στα μέσα του 2020, ότι
ο Αρχιεπίσκοπος δεν διαμένει στο
διαμέρισμα. Η δημοσιογραφική έρευνα
του ABC, παρατήρησε τον Αρχιεπίσκοπο
να μπαινοβγαίνει στο κτίριο και η
Αρχιεπισκοπή, τελικά επιβεβαίωσε ότι
μετακόμισε στο διαμέρισμα νωρίτερα το
τρέχον έτος.
Το ρεπορτάζ του ABC, αφορά και
το γηροκομείο της Βασιλειάδας στη
Μελβούρνη. Υπενθυμίζεται ότι 45
ένοικοι του γηροκομείου έχασαν τη
ζωή τους το 2020, κατά τη διάρκεια
του δεύτερου κύματος της πανδημίας
του κορωνοϊού. Όπως είναι γνωστό,
ορισμένες οικογένειες των θανόντων

έχουν καταθέσει μήνυση εναντίον του
γηροκομείου και της προηγούμενης
διοίκησης του.
Το ABC, επικαλείται συγγενείς των
θανόντων, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος
Βασιλάκης, η μητέρα ου οποίου, Μαρία
Βασιλάκη, κατέληξε έξι ημέρες αφότου
προσβλήθηκε από τον κορονοϊό στο εν
λόγω γηροκομείο.
Ο κ. Βασιλάκης μίλησε με πολύ
αρνητικά σχόλια για την κατάσταση που
επικρατούσε σττο γηροκομείο, τόσο πριν
όσο και κατά τη διάκεια της κρίσης του
κορονοϊού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

«O Αρχιεπίσκοπος δεν εκβιάζεται»,
η απάντηση της Αρχιεπισκοπής στο
ρεπορτάζ του ABC
Απαντώντας στο δημοσίευμα, η
Αρχιεπισκοπή αναφέρει ότι «δυστυχώς
καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι ο
ειδησεογραφικός οργανισμός ABC έχει
επιλέξει συνειδητά να ακολουθήσει έναν
θλιβερό κατήφορο, ο οποίος οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια στον εξευτελισμό
κάθε
έννοιας
δημοσιογραφικής
δεοντολογίας και αξιοπιστίας».
Σε
ανακοίνωσή
της,
η
Αρχιεπισκοπή κάνει λόγο προσπάθεια
κατασυκοφάντησης του Αρχιεπισκόπου,
αφού το ρεπορτάζ συνδέει «την
οικτρά κατάσταση της πανδημίας στην
‘Βασιλειάδα’ της Μελβούρνης με τα
οικονομικά του εν λόγω οργανισμού και,
εν τέλει, τόσο με τη διοίκηση/διαχείριση
εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αυστραλίας όσο και με το πρόσωπο του
ιδίου του Αρχιεπισκόπου».
Για τα άμφια του κ. Μακαρίου, που
στο ρεπορτάζ του ABC αναφέρεται
ότι κοστίζουν έως και $30.000, η
Αρχιεπισκοπή αναφέρει ότι «τα άμφια
που υποχρεωτικώς πρέπει να φορέσει
κατά την άσκηση των τελετουργικών του
καθηκόντων, τα οποία χρησιμοποιούν
όλοι οι επίσκοποι της Ορθοδόξου
Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο, σε καμία
περίπτωση δεν κοστίζουν το εξωφρενικό
ποσό που αναφέρεται».
Η Αρχιεπισκοπή λέει ότι οι δημοσιογράφοι του ABC «έχουν αποκρύψει
διευκρινιστικές πληροφορίες που τους
δόθηκαν επισήμως, όπως για παράδειγμα ότι η αγορά του διαμερίσματος
στο Σύδνεϋ δεν έγινε με χρήματα της
‘Βασιλειάδας’, αλλά με ειδικά προς
τούτο κονδύλια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Αυστραλίας».
Για το θέμα της ανακαίνισης του
διαμερίσματος των $6.5 εκατομμυρίων,
η ανακοίνωση αναφέρει ότι «οφείλεται
σε δωρεά ιδιώτη και οπωσδήποτε δεν
κόστισε τρία εκατομμύρια δολάρια, ποσό
που μόνο ως προϊόν καλπάζουσας
φαντασίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί».
”Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας”,
συνεχίζει η ανακοίνωση, “προκαλεί
επισήμως τους υπευθύνους της
εκπομπής να παρουσιάσουν έστω και
ένα στοιχείο που να ενοχοποιεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο τον Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. κ. Μακάριο·
(φωτογραφία) που να αποδεικνύει ότι ο
Αρχιεπίσκοπος έχει καταχραστεί έστω
και ένα δολάριο των φορολογουμένων·
που να επιβεβαιώνει τα όλως αστεία και
αστήρικτα σχετικά με τον υποτιθέμενο
πολυτελή βίο του· που να τον εκθέτει
για κάτι που έχει κάνει ο ίδιος για όσο
διάστημα βρίσκεται στην Αυστραλία
και όχι για τα κακώς κείμενα τα οποία
κληρονόμησε – όπως για παράδειγμα
υπέρογκα εισπραχθέντα ενοίκια από την
«Βασιλειάδα» – τα οποία συνδέονται
με την πριν από αυτόν διοίκηση”, και
προστίθεται: “Πραγματικά οφείλετε μία
συγγνώμη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας, στο λαό μας και στον
Αρχιεπίσκοπό μας”.
Πηγές: Αυστραλιανό δίκτυο ABC,
Ελληνικό Ραδιοφωνικό τμήμα SBS,
Ανακοίνωση Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.
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Ενα κάθε
Πώς έγινε “βάλτος” σεξουαλικών
μήνα
σκανδάλων η πρωτεύουσα της Αυστραλίας
ÃñÜöåé: ×ñÞóôïò Ìïýäïõñïò

Όταν ένας προστατευόμενος του Frank
Lloyd Wright κέρδισε έναν παγκόσμιο
διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της νέας
εθνικής πρωτεύουσας της Αυστραλίας, ένα
“κρησφύγετο” ανομίας πιθανότατα δεν ήταν
εκείνο που είχε φανταστεί. Στον αιώνα που
έχει περάσει από την ίδρυσή της, η Καμπέρα
έχει γίνει συνώνυμο της “γλίτσας”, ενός
βάλτου του κόσμου της “λαμπερής” πολιτικής
ζωής. Απέχει πολύ από τη γεωμετρικά τέλεια
πλαγιά της πόλης την οποία ξεκίνησε να
κατασκευάζει ο αρχιτέκτονας από το Σικάγο
Walter Burley Griffin.
Με μια πρώτη ματιά, είναι δύσκολο να δει
κανείς πώς η απόφαση για την δημιουργία
της πρωτεύουσας της Αυστραλίας σε ένα
απομακρυσμένο αγροτεμάχιο, προορισμένο
για τη βόσκηση προβάτων μεταξύ του Σύδνεϋ
και της Μελβούρνης θα είχε κάποια σχέση
με τη σειρά σεξουαλικών σκανδάλων η
οποία πλήττει την κυβέρνηση του Αυστραλού
πρωθυπουργού Scott Morrison.
Ωστόσο, η απομακρυσμένη και ταπεινή
αρχή της πόλης σήμαινε ότι, ιστορικά, λίγα
πρόσωπα διέθεταν πραγματικές ρίζες στην
περιοχή όπου θα ζούσαν και θα εργάζονταν.
Η Καμπέρα έγινε έτσι μια “φούσκα”, αποσπασμένη από την τήρηση ηθικών αρχών και
τους κανόνες συμπεριφοράς. Αυτό εξηγεί,
εν μέρει, πώς ρίζωσε εκεί η συγκεκριμένη
δηλητηριώδης κουλτούρα.
Μεγάλωσα στην Καμπέρα και την
υπερασπιζόμουν συχνά έναντι των επικρίσεων ραδιοφωνικών παραγωγών και
δεξιών αρθρογράφων, οι οποίοι την περιέγραφαν ως μια πόλη απρόσιτη και γεμάτη
κακομαθημένους γραφειοκράτες. Αυτή η
άποψη απορρίπτει την εξαιρετικά σκληρή
δουλειά πολλών δημοσίων λειτουργών
κα ρ ι έ ρ α ς , ο ι οπο ί ο ι ε ρ γ ά ζο ν τα ι σ τα
παρασκήνια για σχετικά μέτριους μισθούς,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και
οι γονείς μου. Τον τελευταίο καιρό όμως,
η Καμπέρα έχει καταστεί δύσκολα υπερασπίσιμη. Δεν περνά σχεδόν ούτε μέρα χωρίς
κάποια νέα καταγγελία για έκνομη συμπεριφορά.
Πριν από μερικές εβδομάδες, η υπουργός
Άμυνας της χώρας απομακρύνθηκε από τη
θέση της μετά την κακή διαχείριση εκ μέρους

Ανθρωποι και ιοί

Πσνοραμική άποψη της Αυστραλιανήςπρωτεύουσας Καμπέρας
της των ισχυρισμών ότι υπάλληλος βιάστηκε
μέσα στο κοινοβουλευτικό της γραφείο.
Ο πρώην γενικός εισαγγελέας (υπουργός
Δικαιοσύνης) μήνυσε το χρηματοδοτούμενο
από το κράτος ενημερωτικό δίκτυο Australian
Broadcasting Corp. (ABC) για δυσφήμιση,
μετά τη μετάδοση ρεπορτάζ στο οποίο
προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι βίασε μια
γυναίκα τη δεκαετία του 1980, κάτι που
εκείνος αρνείται με πάθος. Στο πλαίσιο
ανασχηματισμού, μετακινήθηκε σε άλλη
κυβερνητική θέση.
Το δίκτυο Ten μετέδωσε πρόσφατα
ισχυρισμούς ότι μια ομάδα ανδρών υπαλλήλων μοιραζόταν άσεμνες εικόνες και βίντεο
για δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένων
φωτογραφιών ενός από αυτούς να αυνανίζεται στο γραφείο μιας γυναίκας βουλευτού.
H κυβέρνηση του Morrison, η οποία
διαθέτει μια εντελώς οριακή πλειοψηφία
στο κοινοβούλιο, έχει δεχθεί πλήγμα. Από
την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της
Αυστραλίας αναφέρει ότι η κατάσταση είναι

ΟΙ ΗΠΑ

απαράδεκτη και ότι έχει “αηδιάσει” από τις
αποκαλύψεις.
Και είναι λογικό να έχει αηδιάσει. Δεν
είμαι ωστόσο τόσο σίγουρος ότι όλα αυτά
αποτελούν έκπληξη για εκείνον. Αυτός ο
τύπος συμπεριφοράς είναι ενδημικός στους
κλειστούς κύκλους της Καμπέρα. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για το Κοινοβούλιο και τις υπηρεσίες
του, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε
σκανδαλώδους συμπεριφοράς. Όχι μόνον
οι βουλευτές και οι συνεργάτες τους έχουν
τα γραφεία τους εκεί, αλλά και οι υπουργοί
- ακόμη και ο πρωθυπουργός - κυβερνούν
από το κτίριό του. Εκεί βρίσκεται το επίκεντρο
της κάλυψης των πολιτικών τεκταινομένων
από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το γεγονός
τροφοδοτεί μακρές νύχτες και μεγάλες
ατομικές φιλοδοξίες. Πολλοί υπάλληλοι
φιλοδοξούν να γίνουν οι ίδιοι μέλη των
νομοθετικών σωμάτων ή και να κατακτήσουν
ακόμη υψηλότερα, κυβερνητικά αξιώματα.
Π. Σταματόπουλος

ΚΥΠΡΟΣ

Αναγνώρισαν τη
Βουλευτικές εκλογές στις 30 Μαΐου
γενοκτονία των Αρμενίων Στις δυο ποσοστιαίες το τρόπο με τον οποίο έχει μήνυμα ενάντια στα διχο-

Την γενοκτονία των Αρμενίων αναγνώρισε για πρώτη φορά ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στα πλαίσια
των παζαριών, ανταγωνισμών και του
«καρότου και μαστίγιου» προς την
Τουρκία, για την παραμονή της στο δυτικό
στρατόπεδο, για τους ίδιους δηλαδή
λόγους που 106 χρόνια τώρα όλες
διαδοχικά οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και
πολλών άλλων κρατών αρνούνταν να την
αναγνωρίσουν.
Στο σχετικό μήνυμα του ο πρόεδρος
των ΗΠΑ σημειώνει μεταξύ άλλων
πως «Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα,
θυμόμαστε τις ζωές όλων εκείνων
που πέθαναν στη γενοκτονία των
Αρμενίων της Οθωμανικής εποχής και
δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε ξανά
μια τέτοια θηριωδία. Ξεκινώντας στις 24
Απριλίου 1915, με τη σύλληψη Αρμενίων
διανοουμένων και ηγετών της κοινότητας
στην Κωνσταντινούπολη από οθωμανικές
αρχές, ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι
απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή βάδισαν
στον θανατο τους σε μια εκστρατεία
εξόντωσης. Τιμούμε τα θύματα των Meds
Yeghern (σ.σ. η Γενοκτονία των Αρμενίων
στα αρμένικα), έτσι ώστε οι φρικαλεότητες
του να μην χαθούν ποτέ στην ιστορία. Και
θυμόμαστε έτσι ώστε να παραμείνουμε
πάντα σε εγρήγορση ενάντια στη
διαβρωτική επίδραση του μίσους σε όλες
τις μορφές του.»
Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά
της Τουρκίας, ήρθε με ανάρτηση του
υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μ.
Τσαβούσογλου, στην οποία σημείωσε
πως «τα λόγια δεν αλλάζουν και δεν
ξαναγράφουν την ιστορία». «Δεν έχουμε
να μάθουμε τίποτα από κανέναν ως
προς το παρελθόν μας. Ο πολιτικός
οπορτουνισμός είναι η μεγαλύτερη
προδοσία στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη.
Απορρίπτουμε πλήρως τη δήλωση, η
οποία βασίζεται στον λαϊκισμό», έγραψε
στο λογαριασμό του ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών.

μονάδες βρίσκεται η διαφορά
μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ
σύμφωνα με δημοσκόπηση
που παρουσίασε την περασμένη βδομάδα το ΡΙΚ.
Συγκεκριμένα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός φέρεται να
συγκεντρώνει ποσοστό 19%
μόλις δύο μοναδες πάνω από
το ΑΚΕΛ ε ποσοστό 17%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στην
ιστοσελίδα του ΡΙΚ, ακολουθούν το ΔΗΚΟ με 10,5%,
οι Οικολόγοι με 6%, οι
Κυνηγοί-Ανεξάρτητοι με 5%,
το ΕΛΑΜ με 4,5%, η ΕΔΕΚΣυμμαχία Πολιτών με 4%,
η Δημοκρατική Παράταξη
με 3% και η Αλληλεγγύη με
1,5%.
Το 2,5 % απάντησε ότι θα
ψηφίσει κάποιο άλλο, το 2%
ότι θα ρίξει λευκό ή άκυρο, το
7,5% ότι είναι αναποφάσιστο
και το 15,5% ότι θα απέχει.
Ποσοστό 2% δεν απάντησε.
Δυσαρεστημένοι οι
πολίτες με Αναστασιάδη
Σε ό,τι αφορά το πόσο
ικανοποιημένοι είναι από

ασκήσει τα καθήκοντά του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
οι ερωτηθέντες σε ποσοστό
66% απάντησαν ότι είναι
δυσαρεστημένοι.
Η διαφθορά το πιο
σημαντικό πρόβλημα
λένε οι πολίτες
Τη διαφθορά χαρακτηρίζει
ως το σημαντικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζει σήμερα η
Κύπρος, η πλειονότητα των
πολιτών και συγκεκριμένα
το 28%, με βάση τη δημοσκόπηση του ΡΙΚ.
Μετά τη διαφθορά,
ακολουθεί η πανδημία
του κορωνοϊού με 26%, η
οικονομία με 18% και το
Κυπριακό με 17%. Ποσοστό
8% απάντησε όλα είναι το ίδιο
σημαντικά, ενώ ποσοστό 2%
αναφέρθηκε σε κάποιο άλλο
πρόβλημα.
Το 52% των ερωτηθέντων
θεωρεί παράλληλα ότι η
Κύπρος είναι χώρα στην
οποία πάντα θα υπάρχει
διαφθορά και ποσοστό 39%
ότι μπορεί να γίνει μια χώρα
χωρίς διαφθορά.
Στο μεταξύ, βροντερό

το μ ι κά σ χ έ δ ι α έ σ τ ε ι λα ν
Ελληνοκύπριοι
και
Τουρκοκύπριοι σε κοινή
μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στην τεχνητή
διαχωριστική γραμμή που
διχοτομεί το νησί.
Η δικοινοτική κινητοποίηση «Μαζί στο δρόμο
για την Ομοσπονδία», που
συνδιοργανώθηκε προχθες
από 113 οργανώσεις και
στηρίχθηκε με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων
από τις δύο πλευρές του
συρματοπλέγματος, έστειλε
βροντερό μήνυμα, εντός και
εκτός, για μία επανενωμένηομοσπονδιακή και ειρηνική
Κύπρο.
Η κινητοποίηση έστειλε
επίσης το μήνυμα, ενόψει και
της άτυπης Διάσκεψης στη
Γενεύη, ότι ένα μεγάλο τμήμα
της κυπριακής κοινωνίας
δεν πρόκειται να αποδεχθεί
οποιοδήποτε διχοτομιστικό
σχέδιο στα πρότυπα του taksim και πως το μέλλον της
Κύπρου είναι η συμβίωση
και συνύπαρξη των δύο
κοινοτήτων.

ΠΕΘΑΝΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 100 ΧΡΟΝΩΝ

Ο ιδρυτής της ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης

Έφυγε
τη Δευτέρα
σε ηλικία
100 ετών
ιδρυτής
της ΕΔΕΚ
Β ά σ ο ς
Λυσσαρίδης, μια
από τις μεγαλύτερες μορφές
της σύγχρονης Κυπριακής
ιστορίας.

Ο Βάσος Λυσσαρίδης,
διετέλεσε για σειρά ετών
και Πρόεδρος της Βουλής,
αποτελεί μια εκ των προσωπ ι κ οτ ή τω ν ε κ ε ί ν ω ν τ η ς
Κύπρου, που έχουν συνδέσει
το όνομά τους με σημαντικά
γεγονότα που σημάδεψαν
την πολιτική ζωή του νησιού
μας.
Λεπτομέρειες για την
κηδεία του Βάσου Λυσσα-

ρίδη, αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Οι Αρχηγοί των πολιτικών
κομμάτων που βρίσκονται
στη Γενεύη λόγω της
πενταμερούς Διάσκεψης για
το Κυπριακό, αποχαιρετούν
τον Βασο Λυσσαρίδη.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξέφρασε
τα συλλυπητήρια στους
οικείους του και στον κόσμο
της ΕΔΕΚ.

ÁíáóôÜôùóç êáé öüâï
ðñïêÜëåóå ó’ üëï ó÷åäüí
ôïí êüóìï ï Üôõðïò éüò ðïõ
ðñùôïåìöáíßóôçêå îáöíéêÜ
êé áðñüïðôá ðñéí ìåñéêïýò
ìÞíåò óôç íïôéïáíáôïëéêÞ Áóßá.
Ç éáôñéêÞ åðéóôÞìç Ýêñïõóå
ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ êáé
óÞêùóå øçëá ôá ÷Ýñéá, óôçí
áñ÷Þ ôçò åìöÜíéóçò ôçò íüóïõ.
ÌÝóá óôç óáóôéìÜñá êáé
óôç âéáóýíç ôïõò, ïé äéÜöïñïé åðéóôÞìïíåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôá ìéêñüâéá êáé
ôïõò êïñùíïïéïýò êáé áöïý
åñåýíçóáí ó÷ïëáóôéêÜ êÜôù
áðü ôï Üðëåôï öùò ôùí óýã÷ñïíùí ìéêñïóêïðßùí êáé
åñãáóôçñßùí ôïõò ôï öïâåñü
“æéæÜíéï”, ôï âÜöôéóáí Üôõðï
éü. Ôïõ Ýäùóáí ôçí Üôõðç áõôÞ
ïíïìáóßá ãéá íá îå÷ùñßæåé
áóöáëþò áðü ðïëëïýò Üëëïõò
èáíáôçöüñïõò éïýò ðïõ
áðïäåêÜôéóáí óå ðåñáóìÝíåò
åðï÷Ýò ôï áíèñþðéíï ãÝíïò.
ÁíáöÝñù ìåñéêïýò: Ç
ù÷ñÜ óðåéñï÷áßôç, ï Óõöçëéäéêüò éüò - ðïõ ìåôÝöåñáí
ïé íáýôåò ôïõ ×ñéóôüöïñïõ
Êïëüìâïõ óôçí Åõñþðç ôï
ôÝëïò ôïõ 16ïõ áéþíá ìå ôçí
áíáêÜëõøç ôçò ÁìåñéêÞò
- åîüíôùóå åêáôïììýñéá
áíèñþðùí êé ïíïìÜóôçêå
ðáíïýêëá ôçò åðï÷Þò åêåßíçò.
Ï éüò ôïõ AIDS ç “ìáýñç ðáíïýêëá” ðïõ äåí åßíáé Üëëïò
áðü ôçí ù÷ñÜ óðåéñï÷áßôç,
óýìöùíá ìå äéáêåêñéìÝíïõò
ìéêñïâéïëüãïõò, åðÝæçóå
áéþíåò ðáñ’ üëá ôá äñáóôéêÜ
êáé áðïôåëåóìáôéêÜ öÜñìáêá ðïõ äå÷üôáí, êáôüñèùóå
í’ áëëÜîåé ìïñöÞ êáé íá ãßíåé
Üôñùôïò ìÝóá áðü ôï óåî ôçò
ïìïöõëïöéëßáò, íá åîïíôþóåé
êáé íá ìïëýíåé áðåñéüñéóôï
áñéèìü áíèñþðùí üëùí ôùí
çëéêéþí.
Ï ÂÜêéëëïò ôïõ Êù÷, ï
éüò ôçò öõìáôßùóçò, ðïõ
èÝñéóå åêáôïììýñéá áíèñþðùí ôïí ðåñáóìÝíï áéþíá
åîïíôþèçêå ÷ùñßò öÜñìáêá
áöïý åîáëåéöèçóáí ðñþôá ïé
áéôßåò ðïõ ôïí äçìéïõñãïýí,
Ýãéíå äçëáäÞ êÜèáñóç ôùí
ðíåõìüíùí êáé Üëëùí ïñãÜíùí
ôïõ áíèñþðéíïõ óþìáôïò ðïõ
ôïõ ðñïóöÝñíáí óÜðéï Ýäáöïò
ãéá åðéâßùóç.
Áêüìá êáé ïé âÜôñá÷ïé, ïé
ãéãáíôéáßïé “éïß”, ðïõ êïÜæïõí
ðïëõÜñéèìïé êé áñáäéáóìÝíïé
óôéò ü÷èåò ìéêñþí êáé ìåãÜëùí
óôåñíþí, åîáöáíßæïíôáé ùò äéÜ
ìáãåßáò üôáí áðïîçñáíèïýí ôá
íåñÜ ðïõ ôïõò öéëïîåíïýí êáé
ôïõò äéáéùíßæïõí.
ÊÜðïéïò åñåõíçôÞò áíáêÜëõøå üôé ôï öïâåñü ìéêñüâéï ìáò Þñèå óôïí ðëáíÞôç
áðü ýøïò 35 ÷éëéïìÝôñùí
ðÜíù áðü ôçí åðéöÜíåéá ôçò
ãçò. ÕðÜñ÷ïõí áêüìá ðïëëÝò åéêáóßåò êáé åêäï÷Ýò ãéá
ôï èáíáôçöüñï éü: Ðùò åßíáé
áðïôÝëåóìá áìåñéêáíéêÞò
åñãáóôçñéáêÞò ðáñáóêåõÞò
êáé åéóÞ÷èç óôçí Êßíá ãéá íá
ñïêáíßóåé ôïí êßôñéíï ãßãáíôá, ðïõ èá öÜåé ôïí êüóìï
(óå ìåñéêÝò äåêáåôßåò) áñ÷ßæïíôáò ðñþôá áðü ôç óçìåñéíÞ
õðåñäýíáìç.
Áëëåò áíáêáëýøåéò ëÝíå
üôé ï éüò ìåôáäüèçêå óôïí
Üíèñùðï áðü êÜðïéï Üãñéï
èçëáóôéêü ðïõ æåé óôçí Êßíá.
Ôñþãïíôáò ôï êñÝáò ôïõ
ïé ÊÉíÝæïé ìïëýíèçêáí. Ç
ôåëåõôáßá áõôÞ áíáêÜëõøç
äåí áíôáðïêñßíåôáé óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá, ãéáôß åßíáé
áðïäåéãìÝíï ðÝñáí ðÜóçò
áìöéâïëßáò üôé ôá Üãñéá æþá
ïõäÝðïôå íïóïýí ïýôå ðñïóâÜëëïíôáé áðü ìïëõóìáôéêÝò
áóèÝíåéåò. Êé áí âñåèïýí
êÜðïôå áññùóôçìÝíá êÜðïéá
áðü áõôÜ, åßíáé áðïôÝëåóìá
ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôïõ
áíèñþðïõ ðïõ èÝëåé, ãéá

óõìöåñïíôïëïãéêïýò ëüãïõò,
ôçí åîüíôùóç ôïõò, üðùò ãéá
ðáñÜäåéãìá ôá áãñéïêïýíåëá
ðïõ èáíáôþíïíôáé áðü ôïí
éü ôçò ìõîïìÜôùóçò ðñïêáëþíôáò ôïõò ðñéí áðü ôï
ìïéñáßï, ôåëåßá ôýöëùóç.
Óôéò ìÝñåò ìáò, åêôüò
áðü ôá ðïëõÜñéèìá íïóïêïìåéáêÜ óõãêñïôÞìáôá óôéò
ðëïýóéåò êáé áíåðôõãìÝíåò
÷þñåò - ðïõ æçôïýí ðáñçãïñéÜ êáé ßáóç ïé óçìåñéíïß
ðïëéôéóìÝíïé Üíèñùðïé ôïõ
21ïõ áéþíá - õðÜñ÷ïõí óå
êÜèå óõíïéêßá ôùí ðüëåùí
êôçíéáôñåßá åîïðëéóìÝíá
åêôüò áðü ôï åéäéêåõìÝíï
ðñïóùðéêü ãéá áóèÝíåéåò
æþùí êáé üëá ôá áðáñáßôçôá
öÜñìáêá, åñãáëåßá êáé ìç÷áíÞìáôá ãéá åã÷åéñÞóåéò óå æþá
ðïõ åîçìÝñùóå ï Üíèñùðïò
ãéá íá ìïéñÜæåôáé ü÷é ìüíï
ôçí êáôïéêßá áëëÜ êáé ðïëëÝò
öïñÝò íá êïéìÜôáé áãêáëéÜ ìáæß
ôïõò óôï ßäéï ìáîéëÜñé.
Êáé äåí åßíáé ìïíÜ÷á ôá
äéÜöïñá êáôïéêßäéá æþá ðïõ
Ýèåóå ï Üíèñùðïò ìå ôüóç
áãÜðç êáé öñïíôßäá õðü ôçí
ðñïóôáóßá ôïõ, áëëÜ êáé ðïëëÜ åßäç ôñùêôéêþí êáé åñðåôþí: ðïíôßêéá, óáýñåò, ößäéá,
âáôñÜ÷éá ê.ô.ë.
ÌåãÜëïò óÜëïò Ýãéíå
ðñéí äõï ÷ñüíéá ãéá ôç íüóï
ôùí “ôñåëþí” áãåëÜäùí
ðïõ ìïëýíèçêáí áðü êÜðïéï
èáíáôçöüñï éü êáé ïé êôçíïôñüöïé áíáãêÜóôçêáí íá
åîïíôþóïõí üëá ôá æþá ôïõò
ßóùò åîáëåéöèåß ôï êáêü. Ïé
Ýñåõíåò ðïõ áêïëïýèçóáí
áðÝäåéîáí üôé ïé áãåëÜäåò
ìïëýíèçêáí áðü ôñïöÝò ðïõ
óõóêåõÜæïíôáé áðü êïëïóóéáßåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ
ðáñÜãïõí åéäéêÝò æùïôñïöÝò
ãéá ôá÷ýôåñç áíÜðôõîç êáé
ðÜ÷õíóç ôùí æþùí.
Áò ãõñßóïõìå üìùò óôï
áñ÷éêü ìáò èÝìá, óôçí åìöÜíéóç äçëáäÞ ôïõ öïâåñïý
éïý ðïõ ðñùôïðáñïõóéÜóôçêå óôçí Êßíá. Åêôüò áðü ôïí
éáôñéêü êüóìï êáé ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò ðïõ êéíçôïðïéÞèçêáí Ýãêáéñá êáé ðÞñáí
äñáêüíôåéá ìÝôñá ãéá ôïí
ðåñéïñéóìü êáé ôçí åîÜëåéøç
ôïõ êáêïý “Ýäñáóå” Üìåóá
êáé ç èñçóêåõôéêÞ çãåóßá ãéá
íá åîïóôñáêßóåé åí ôç ãåíÝóç
ôïõ ôï öïâåñü ìéêñüâéï
åîïñêßæïíôáò ôï ìå ðñïóåõ÷Ýò
êáé äéÜöïñá ìáôæïýíéá.
Ìðñïóôá ó’ Ýíá ãéãÜíôéï êé
åðéâëçôéêü Üãáëìá ôïõ Âïýäá
(ì’ Ýíá áããõëùôü óôáõñü óôï
óôÞèïò) âïõäéóôÝò ìïíá÷ïß
ìå ôçí êßôñéíç ðáñáäïóéáêÞ
ôïõò óôïëÞ ðñïóåý÷ïíôáí
ìå äÜêñõá óôá ìÜôéá ßóùò
åîáöáíéóôåß áðü ðñïóþðïõ
ôçò ãçò ï êáôáñáìÝíïò éüò,
áöÞíïíôáò óõíÜìá åëåýèåñá ðïëõÜñéèìá ðïõëéÜ áðü ôá
êëïõâéÜ ôïõò.
Ôï üôé ç åìöÜíéóç ôïõ
Üôõðïõ éïý îåêßíçóå áðü ôçí
Êßíá äåí ÷ùñÜåé êáìéÜ áìöéâïëßá. Ãéá íá äçìéïõñãçèåß
êÜðïéïò ìéêñï-ïñãáíéóìüò
Þ ðáñÜóéôï ÷ñåéÜæïíôáé
ïñéóìÝíåò áðáñáßôçôåò
ðñïûðïèÝóåéò. Ïðùò ãéá
ðáñÜäåéãìá, äåí öõôñþíåé
÷ïñôÜñé áí äåí ðñïçãçèåß
ç âñï÷Þ, ïýôå ôá áõãÜ ôùí
êïõíïõðéþí äåí åðùÜæïíôáé
áí äåí õðÜñ÷ïõí óôÜóéìá
íåñÜ, Ýôóé êé ï Üôõðïò éüò ðïõ
öÜíçêå óôçí áñ÷Þ í’ áðåéëåß ôï
áíèñþðéíï ãÝíïò âñÞêå åõíïúêÝò óõíèÞêåò, ðñüóöïñï
Ýäáöïò óôçí ðéï ðõêíïêáôïéêçìÝíç ÷þñá ôçò ãçò, Ýñéîå
ôï óðüñï ôïõ, öýôñùóå, ðïëëáðëáóéÜóôçêå êé Üñ÷éóå ôç
èáíáôçöüñï äñÜóç ôïõ.
(Αναδημοσιεύεται από την
έκδοση Ιουλίου 2003 του Π.
Βήματος).
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΡ. ΦΙΦΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Από την Αδελαΐδα Υστατο αντίο στον Γιώργο Ζάγκαλη
ΓΙΑ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΒΙΑ

Αστυνομικοί
στο εδώλιο

Η Επίτροπος της Νότιας
Αυστραλίας κατά της διαφθοράς
ανακοίνωσε ότι δυο αστυνομικοί
της ΝΑ κατηγορούνται για
επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.
Η Ανεξάρτητη Επίτροπος
Ενάντια στη Διαφθορά (ICAC),
Ανν Βανστόουν, δήλωσε την
Τετάρτη ότι ο Διευθυντής των
Εισαγγελικών Αρχών κατηγόρησε τους άνδρες αστυνομκούς για υπέρμετρη αστυνομική βία.
Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν
στις 22 Μαρτίου, μετά από
έρευνα της Επιτροπής.
Η Ανεξάρτητη Επίτροπος
Ενάντια στη Διαφθορά Ανν
Βανστόουν δήλωσε ότι οι
αξιωματικοί κατηγορήθηκαν
από τον Διευθυντή των Εισαγγελικών Αρχών.
«Ο Διευθυντής θα ισχυριστεί
στο δικασττήριο ότι τις πρώτες
πρωινές ώρες της 19ης
Οκτωβρίου 2019, αρκετές κινητές αστυνομικές περιπολίες
ενεπλάκησαν σε εκτεταμένη
καταδίωξη ενός άνδρα για τον
οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι
οδηγούσε κλεμμένο όχημα»,
δήλωσε η κ. Vanstone.
“Ο άνδρας τελικά εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε
πεζός, στην προσπαθειά του να
δαφύγει, προτού κρυφτεί.
“Η αστυνομία τον εντόπισε
και τον διέταξε να σηκώσει τα
χέρια του, και στη συνέχεια να
ξαπλώσει στο έδαφος, πράγμα
που έκανε.”
Η κ. Βανστόουν είπε ότι ένας
35χρονος αξιωματικός από
το Βάλεϊ Βιου τον κλώτσησε
αρκετές φορές στο σώμα του.
Υποστηρίζεται επίσης ότι
ένας 35χρονος αξιωματικός
από το Lightsview πλησίασε
τον άνδρα ενώ ήταν δεμένος
με χειροπέδες και καθόταν στο
έδαφος και πίεσε το κεφάλι του
άνδρα να έρθει σε επαφή με το
τσιμεντένιο πεζοδρόμιο. Οι δυο
αστυνομκοί θα εμφανισθούν
στο δικαστήριο του Πορτ Αντελαϊντ.

34 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ

Καταδίκη
παιδοκτόνου

Η οικογένεια και οι φίλοι
ενός αγοριού και ενός κοριτσιού
που δολοφονήθηκαν από τον
πατέρα του πρώτου ξέσπασαν
σ ε κ ρ α υ γ έ ς ε ν α ν τ ί ο ν το υ
δολοφόνου μόλις ο δικαστής
ανακοίνωσε την καταδικαστική
του απόφαση.
Ο 46χρονος δολοφόνος
που ήταν μεθυσμένος όταν
πυροβόλησε τον γιο του και
η κοπέλα του γιου του στα
νοτιοανατολικά της Πολιτείας,
καταδικάστηκε σε τουλάχιστον
34 χρόνια φυλάκισης.
Ο Pawel Klosowski δήλωσε
ένοχος για το έγκλημα τον
Σεπτέμβριο.
Ο Klosowski δολοφόνησε
τον 19χρονο γιο του Lukas και
τη φίλη του γιου του Chelsea
Ireland, επίσης 19 ετών, στο
κτήμα του κοντά στο Μίλισεντ,
τον Αύγουστο του 2020.
Ο 46χρονος είχε πιει
τουλάχιστον ένα κιβώτιο μπύρες
όταν τσακώθηκε με τον γιο του,
όπλισε την καραμπίνα του και
τον σκότωσε πριν πυροβολήσει
μέσα από μια κλειδωμένη
πόρτα μπάνιου και τη νεαρή
κοπέλα η οποία μιλούσε στο
τηλέφωνο με τις υπηρεσίες

έκτακτης ανάγκης.
Η δικαστής Anne Bampton
είπε ότι η σύζυγος του
Klosowski και τα παιδιά της
είχαν τρέξει έξω και κρύφτηκαν
στο πίσω μέρος του κτήματος.

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ

Συλλήψεις για
δλοφονία

Δύο άνδρες συνελήφθησαν
για την δολοφονία ενός άνδρα
στη Βιρτζίνια, βόρεια της
Αδελαΐδας, μετά από πληροφορίες που πήρε η αστυνομία
από το κοινό.
Ένας 29χρονος άνδρας
από το Λιούιστον κατηγορείται
για τη δολοφονία του
49χρονου Σάιμον Μίντλετον,
ο οποίος σύμφωνα με την
αστυνομία ήταν θύμα μιας
προμελετημένης εκτέλεσης τις
πρώτες πρωινές ώρες της 8ης
Μαρτίου.
Ένας άλλος άνδρας, ένας
44χρονος από τη Βιρτζίνια,
συνελήφθη επίσης και η
αστυνομία τον κατηγόρησε για
φόνο αργότερα.
Η αστυνομία ανέφερε ότι
ο 29χρονος παραδόθηκε στο
αστυνομικό τμήμα της Ελισάβετ, όπου ανακρίθηκε και
κατηγορήθηκε.
Η αστυνομία διεξήγαγε
έρευνες σε επτά σπίτια στη
Βιρτζίνια, το Λούιστον και το
Αντριους Φαρμ.
Πιστεύουν ότι ένας άλλος
άνδρας και μια γυναίκα μπορεί
επίσης να έχουν εμπλακεί στην
δολοφονία.
Οι συλληφθέντες εμφανίσθηκαν στο δικαστήριο του
Ελίζαμπεθ.
Η αστυνομία συνεχίζει να
καλεί όποιον είδε ύποπτη
δραστηριότητα στους δρόμους
Μπρέιντι ή Λιτς στη Βιρτζίνια
τη νύχτα του θανάτου του κ.
Μίντλετον, να επικοινωνήσει με
τις αστυνομικές αρχές.
Η αστυνομία κατέσχεσε επτά
οχήματα για το έγκλημα.

Στα ύψη οι τιμές
των σπιτιών

Οι τιμές των σπιτιών στην
Αυστραλία αυξάνονται με τον
ταχύτερο ρυθμό εδώ και 32
χ ρ ό ν ι α , κα θ ώ ς ο ι α γ ο ρ έ ς
ακινήτων του Σίδνεϊ και της
Μελβούρνης πραγματοποιούν
πλήρη ανάκαμψη μετά από την
βραχύβια ύφεση του COVID.
Ο μηνιαίος δείκτης εγχώριας
αξίας της αυξήθηκε 2,8 τοις
εκατό το Μάρτιο -- η μεγαλύτερη
μηνιαία ανάπτυξη από τον
Οκτώβριο του 1988.
“Είναι αρκετά αξιοσημείωτο
να βλέπουμε αυτό το ποσοστό
αύξησης σε ολόκληρη την
Αυστραλία”, δήλωσε η επικεφαλής της Αυστραλιανής έρευνας της CoreLogic Ελάιζα
Όουεν.
Οι τιμές του Σίδνεϊ είχαν την
πιο ραγδαία άνοδο, αύξηση 3,7
τοις εκατό το μήνα και 6,7 τοις
εκατό το πρώτο τρίμηνο του
έτους.
Οι τιμές στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, το Χόμπαρτ, την
Καμπέρα και το Μπρισμπέιν
είναι όλες σε υψηλά επίπεδα
ρεκόρ.
Στην Αδελαΐδα ή αύξηση των
τιμών ήταν χαμηλότερη από
τις άλλες πρωτεύουσες, στο
1.5%. Να σημειωθεί ότι αυτό
που συμβάλλει στην άνοδο των
τιμών, είναι, τόσο το μηδενικό
σχεδόν επίπεδο των τόκων
όσο επίσης και τα κίνητρα που
δίνουν οι κυβερνήσεις στους
αγοραστές με κρατικές δωρεές
και διευκολύνσεις.

Ο Γιώργος Ζάγκαλης γεννήθηκε
στις Δρυμάδες Ιωαννίνων το 1930
και ήρθε στην Αυστραλία το 1950. Ο
Ζάγκαλης διακρίνεται για τους αγώνες
του, αγώνες για τα δικαιώματα των
μεταναστών εργατών, την παιδεία των
μεταναστόπουλων, τις μεταναστευτικές
γλώσσες, τον πολυπολιτισμό, το πολυπολιτιστικό ραδιόφωνο και πλείστους άλλους
τομείς. Οι αγώνες του συνεχίζονταν
μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες της
μακρόχρονης ζωής του.
Είτε κάποιος συμφωνούσε ή διαφωνούσε με τις ιδεολογικές προτιμήσεις
του Ζάγκαλη δεν μπορεί να μη θαύμαζε
την ειλικρίνεια και τη συνέπειά του. Οι
συνεχείς αγώνες του αντικατοπτρίζονται
στα βιβλία του, ιδιαίτερα στο: “Migrant
Workers and Ethnic Communities”,
Common Ground Publishing, Melbourne,
2009. Ακολουθεί μια επαναδημοσίευση
μιας συνέντευξης με το Γιώργο Ζάγκαλη,
που δημοσιεύτηκε στο Παροικιακό Βήμα
το Νοέμβριο του 2014.
-Οι Ελληνοαυστραλοί και οι Αυστραλοί
σε γνωρίζουν από τους αγώνες σου, τους
λόγους και τα γραφτά σου. Με δικά σου
λόγια, ποιος είναι ο Γιώργος Ζάγκαλης;
Δεν νομίζω πως είμαι κάτι το
διαφορετικό από ό,τι με αναγνωρίζουν οι
άνθρωποι –έστω και με προκαταλήψεις
– με τους οποίους συνεργάστηκα ή
βρέθηκα σε αντιπαράθεση σαν άτομο ή
οργάνωση για πάνω από 60 χρόνια. Οι
συνθήκες και το περιβάλλον που πέρασα
τα εφηβικά μου χρόνια στην Ελλάδα, 2ος
Παγκόσμιος Πόλεμος, αντίσταση στους
ξένους κατακτητές, και λίγο αργότερα
στο καθεστώς των Μοναρχικών και των
Αγγλοαμερικανών ιμπεριαλιστών, των
αυτουργών του «Εμφυλίου», άφησαν
και σε μένα τα ανεξίτηλα και διαχρονικά
σημάδια και ερεθίσματα στη διαμορφούμενη κοινωνική μου συνείδηση
και ιδεολογικοπολιτική πανοπλία.
Οράματα για λευτεριά, δικαιοσύνη,
εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, ειρήνη,
μια κοινωνία ανθρωπιστική, χωρίς
εκμετάλλευση. Για τον νέο κόσμο που
πάλευαν και τραγουδούσαν οι λαοί καθώς
σύντριβαν τα τέρατα του φασισμού με
μπροστάρηδες τον κόκκινο στρατό και τ’
αντάρτικα, τύπου ΕΛΑΣ.
Μεγάλωσα μέσα στις ιαχές τραγουδιών
όπως: «Στ΄άρματα, στ’ άρματα εμπρός
στον αγώνα/ για τη χιλιάκριβη τη
λευτεριά..» και όχι «Του αητού ο γιος»
που κρυβόταν στο Κάϊρο και Λονδίνο.
Αυτά τα ιδεώδη και οι εμπειρίες που
συνάρπαξαν και εξήγειραν εκατομύρια
σ’ όλη τη γη, έδρευαν όλο και πιο βαθιά
στην μέχρι τώρα ζωή μου. Γρήγορα,
επίσης κατάλαβα ότι για να υλοποιηθούν
τα ιδεώδη απαιτούνταν αγώνες,
οργανωμένο και μαχητικό κίνημα.
-Ποιοι ήταν οι λόγοι που το 1950
αποφάσισες να ρθεις στην Αυστραλία;
Η τρομοκρατία, εκτελέσεις και εξορίες
που εξαπέλυσε το φασιστικό καθεστώς
στη διάρκεια και πολύ περισσότερο μετά
την ήττα του Δημοκρατικού στρατού.
Δεν ήλθα οικειοθελώς. Ο πατέρας μου,
που φοβόταν για την ασφάλειά μου, με
έκανε μπόγο, έβαλε και γραμματόσημα
(εισητήριο) και μ’ έστειλε στην Αυστραλία.
΄Ηλθα, όπως και άλλοι νέοι, ως πολιτικός
πρόσφυγας – να γυρίσω σε λίγα χρόνια,
όπως πιστεύαμε.
-Ποιές ήταν οι αρχικές σου
εντυπώσεις από την Αυστραλία;
Τη μέρα που έφτασα στη Μελβούρνη
(15/2/1950) έπνεε ένας τρομακτικός
άνεμος συνοδευόμενος από καύσωνα
πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου.
Οι εγκαταστάσεις του λιμανιού και τα
σπίτια του Port Melbourne που τότε
ήταν κατοικίες φτωχών της Εργατικής
τάξης, ήταν φτιαγμένα με φτηνή ξηλεία
και σκεπασμένα με τσίγκο. Πραγματικός
φούρνος. Καλώς όρισα!
Σε τρεις μέρες στο εργοστάσιο
της General Motors Holden στο Port
Melbourne, στη γραμμή συναρμολόγησης
αυτοκινήτων και το hurry up. Σηκωνόμουν
στις 5.30 το πρωί για ν’ αρχίσω δουλειά
στις 7.30 μέχρι 4.30. Υπήρχε μια 25λεπτη
διακοπή για μεσημεριάτικο. Καλώς όρισα
και στη βιοπάλη! .
΄Εφτανα στο σπίτι στις 6.00, ένα
κρεββάτι σ’ ένα πρώην πλυντήριο στο
CARLTON, ψόφιος από κούραση και
πείνα. Η οικοδέσποινα δεν επέτρεπε
το μαγείρημα στο «δωμάτιο» και
μπάνιο μια φορά την εβδομάδα... Ας
είναι καλά τα City baths. Τα σάντουιτς
δίναν και παίρναν ώσπου ανακάλυψα
τον «Πειραιά», το εστιατόριο του Τζιμ
Σκαφτούρου, στο Russell Street. Ευτυχώς
που ήμασταν νέοι και αντέχαμε.. Επίσης

Από την παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Ζάγκαλη “Ωδη στην Μάνα” τον Απρίλιο
του 2019 στην Αδελαιδα με πρόσκληση του Εργατικού Συνδέσμου Πλάτων.
Μεταξύ άλλων, διακρίνεται ο Εργατικός Βουλευτής Στηβ Γεωργανάς
ευτυχώς, μετά από λίγο, συνδέθηκα με για τα δικαιώματα των μεταναστών.
τον Εργατικό Σύνδεσμο «Δημόκριτος» Από τη νέα μεταναστευτική γενιά που
της Μελβούρνης, τη νεολαία του ΚΚ καλέστηκε να ανταποκριθεί στα νέα
Αυστραλίας και λίγο αργότερα με το ίδιο προβλήματα της μαζικής μετανάστευσης
το ΚΚ Αυστραλίας. Η ζωή μου απέκτησε ξεχωρίζουν οι Μιχάλης Τσούνης Δημήτρης
πάλι νόημα, ποιότητα και σκοπό. ΄Ετσι Αναστασίου, Ανδρέας Κυριάκου, Κώστας
και από εδώ «για να γυρίσει ο ήλιος ήθελε Ζαγκλανίκης, Γιώργος Φιλόπουλος,
και θέλει δουλειά πολλή». Ο γήινος και Θόδωρος Σιδηρόπουλος, Γιάννης
μοναδικός παράδεισος υπάρχει μόνο για Λεσσές, Νεοκλής Αλεξανδρίδης, Γιώργος
Γκότσης και ασφαλώς οι Εργατικοί
τους πλούσιους.
-Συνέβαλε η ζωή σου στην Αυστρα- Σύνδεσμοι.
Αργότερα, η νεότερη γενιά αυστραλία στη διαμόρφωση ή την αναπρολογεννημένων που καλέστηκε να
σαρμογή των απόψεών σου;
Ναι, κατά πολύ. ΄Οχι, όμως, προς υλοποιήσει τη μεγάλη αλλαγή από
την κατεύθυνση που μας ήθελε το εδώ μετανάστες σε εθνική μειονότητα
κατεστημένο και οι φορείς του στην Ελληνοαυστραλών. Ο ρόλος του Μιχάλη
Ελληνική παροικία∙ δηλαδή δουλειά, Τσούνη ήταν και εδώ ανεκτίμητος,
δουλειά και άγιος ο Θεός, να υπακούετε όπως και του Βαγγέλη Γαβριελάτου,
Παπαδοπούλου,
Γιώργου
και να ευγνωμονείτε κράτος και εργοδότες ΄Εφης
και πλήρη αποχή από τα εδώ πράγματα, Παπαδόπουλου, Μαίρης Καλαντζή,
συνδικάτα και κόμματα. Γνώρισα την Κατερίνας Σδρίνη, Γιώργου Κολέτση,
εκμετάλλευση σαν εργάτης για πρώτη Πλούταρχου Δεληγιάννη, Χρήστου Φίφη,
φορά στη ζωή μου, μαζί σχεδόν με όλους Θόδωρου Μάρκου, Γιώργου Λεκάκη,
τους ΄Ελληνες μετανάστες. ΄Εζησα την Τζένης Μικάκου, Γιώργου Κατσουράκη.
αδικία και διακρίσεις ταξικές, εθνικές Μεγάλη προσφορά στους αγώνες των
φυλετικαν που ήθελα τον λαό χωρισμένο μεταναστών έχουν οι συνδικαλιστές
για να τον εκμεταλλεύεται ακόμη πιο Laurry Carmichael, John Haphpenny,
πολύ, και να διαιωνίζει, ει δυνατόν.την Greg Combet, οι πολιτικοί Gouph
επικυριαρχία της λευκής αγγλοσαξωνικής Whitlam, Jim Cairns, Al Grasby, Moss
ράτσας και εξουσίας. Γνώρισα, επίσης, Cass, Kim Carr, Andreas Theophanous,
μυριάδες αριστερούς προοδευτικούς Ralph Gibson, Joe Palmuda. Επίσης οι
Αγγλοαυστραλούς που αντιπάλευαν μαζί Joe Caputo, Victor Borg, Giovanni Sgro,
Alan Mathesson και Andrew Gakubowicz.
μας την κατάσταση αυτή.
-Πώς βλέπεις το μέλλον της
Το μικρό θεριό μέσα μου –και μέσα σε
κάθε άνθρωπο που δεν δέχεται υποταγή Ελληνοαυστραλιανής Παροικίας;
Εχουμε υποχρέωση να ενδιαφεκαι αδικία, -δεν δαμάστηκε – σφάξε με
αγά μου ν’ αγιάσω – αλλά θέριευε. Η ρόμαστε άμεσα για τη γενικότερη κατάκαλύτερη ζωή στην Αυστραλία έρχεται σταση της χώρας, να έχουμε λόγο και
συμμετοχή. Η ενίσχυση της πολιτικής
μόνο με αγώνες, οργάνωση και ενότητα.
-Σε ποιούς τομείς αναπτύχθηκε με του Πολυπολιτισμού προσφέρει περιστο χρόνο η δραστηριότητά σου στην σότερες δυνατότητες για την ευημερία
και της Ελληνοαυστραλιανής παροικίας,
Αυστραλία;
Στα εργοστάσια και όλους τους τόπους στις συνθήκες που τα παιδιά και τα
εργασίας. Εκεί που τότε και τώρα δουλεύει εγγόνια μας θα είναι όλο και περισσότερο
και αγωνίζεται και οραματίζεται η μεγάλη Ελληνοαυστραλοί και Αυστραλοί με
πλειοψηφία και των Ελλήνων μεταναστών ελληνικές ρίζες. ΄Εχουμε δημιουργήσει
και των Αγγλοαυστραλών. Αγώνες για ένα τεράστιο δυναμικό που η κατάλληλη
τα εργατικά δικαιώματα που δεν έχουν αξιοποίησή του, εντός και εκτός της
τελειωμό. Αγώνες κατά των διακρίσεων παροικίας μπορεί να εγγυηθεί ένα
- οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών. αισιόδοξο μέλλον. Με την ανάπτυξη των
Ν’ αλλάξουμε την Αυστραλία από μια Κοινοτήτων σε κύριους φορείς πρέπει
ρατσιστική χώρα σε πολυπολιτιστική και να ανεβαστεί ο πύχης των επιδιώξεών
μας. Η ανάμιξη των Ελληνοαυστραλών
πολυγλωσσική.
Αγώνες των γυναικών για ίση στα πολιτικά είναι περισσότερο από
πληρωμή και την καταπολέμηση του απαραίτητη. ΄Ηταν και είναι η ανάμιξή μας
πατριαρχικού καπιταλιστικού κατε- στα πολιτικά που κατέστησε πρωτοπόρα
στημένου στην κοινωνία και στο σπίτι. την Ελληνική μειονότητα.
-1950 στην Αυστραλία με ένα όραμα!
Την διδαχή των γλωσσών των εθνικών
μειονοτήτων στον κύριο κορμό της Πόσο ικανοποιημένος είσαι με την
παιδείας, τα κρατικά σχολεία. Την ίδρυση εξέλιξη των πραγμάτων στην Αυστραλία
μέσων ενημέρωσης στις γλώσσες των και τον κόσμο, από τότε μέχρι σήμερα;
Αισθάνομαι αρκετά ικανοποιημένος
μεταναστών (εφημερίδες, ραδιοτηλεόραση) κυρίως στον κοινοτικό και κρατικό από την έκβαση πολλών από τους
χώρο, σπάζοντας έτσι το αγγλόφωνο ιστορικούς αγώνες μας. Αλλά δεν μπορώ
να αγνοήσω ότι το μεγάλο όραμα για
μονοπώλειο στα μέσα ενημέρωσης.
Αλληλεγγύη προς τον αγώνα του έναν καλύτερο κόσμο, για σοσιαλισμό,
Ελληνικού και Κυπριακού λαού αλλά το ανώτατο ανθρώπινο ιδανικό περιμένει
και διεθνώς. Ανανέωση και ενδυνάμωση τη δικαίωσή του. Η υποχώρηση του
με προοδευτικό περιεχόμενο πολλών σοσιαλισμού ήταν τόσο αποτέλεσμα
παροικιακών οργανισμών και Κοινοτήτων ενός αδιάκοπου ψυχρού και θερμού
και αντίσταση στις οπισθοδρομικές πολέμου εναντίον του από το διεθνές
επιθυμίες της Αρχιεπισκοπής να μετα- κεφάλαιο, όσο και εσωτερικών λαθών
και αδικημάτων. Η επικράτηση, όμως,
τρέψει τις Κοινότητες σε ενορίες.
-Στη διάρκεια των χρόνων, υπάρχουν της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης
άτομα (στον Αυστραλιανό και παροικιακό δεν έλυσε κανένα λαϊκό πρόβλημα. Το
χώρο), με τα οποία συνεργάστηκες και αντίθετο, τα πράγματα βαδίζουν προς το
τα θυμάσαι ιδιαίτερα και γιατί;
χειρότερο. ΄Ολοι αυτοί – οι πάρα πολλοίΕίναι πάμπολλα αυτά τα άτομα (και - που καταριούνται την παγκοσμιοποίηση
οργανισμοί).. Στο βιβλίο μου “Μετανάστες και την ηγεμονία των ΗΠΑ για τα κακά
Εργάτες και Εθνικές Μειονότητες» που τους συσωρεύει, αργά ή γρήγορα
αναφέρω πάνω από 800. Δύσκολη η θα συνειδητοποιήσουν πως οι κατάρες
επιλογή. Από την προπολεμική γενιά και τα μπαλώματα δεν αρκούν και ότι
ξεχωρίζουν οι Αλέκος Δούκας, Βασίλης χρειάζεται πάλη για την καταπολέμηση
Στεφάνου, Δημ. Μητσόπουλος, Κική και αντικατάστασή του διεθνούς καπιΑλεξίου – Τσούνη για την προτοποριακή ταλισμού με ένα σοσιαλιστικό σύστημα.
τους πολιτική ηγεσία και δραστηριότητα ΄Ενα σύστημα εμπλουτισμένο από
στην ίδρυση των Εργατικών Συνδέσμων, εμπειρίες και προσανατολισμένο στις
στη σύνδεση με το ΚΚΑ και το ευρύτερο σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και
εργατικό κίνημα, μια ανεκτίμητη γέφυρα απαιτήσεις, με το ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
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47χρονος βρήκε την κόρη
του μετά από 15 χρόνια και
έκανε σεξ μαζί της

ΣΤΗΝ ΠΕΡΘΗ

Νέος ιός μοιάζει με
τη λύσσα και κολλάει
από τις νυχτερίδες

Νέος ιός μοιάζει με τη λύσσα
και κολλάει από τις νυχτερίδες. Οι
νυχτερίδες που τόσο πολύ έχουν
ενοχοποιηθεί γι αυτά που υφίσταται
σήμερα οι ανθρωπότητα, φαίνεται
ότι “κτυπούν” και πάλι, καθώς στη
Νότια Αυστραλία έχει σημάνει
συναγερμός στους ειδικούς για
ένα νέο ιό που προέρχεται από
αυτές. Ο θανατηφόρος νέος ιός
έχει προκαλέσει ανησυχία στις
αρμόδιες Αρχές και λέγεται ότι το
υπουργείο Υγείας της χώρας εξέδωσε
ανακοίνωση την Πέμπτη 8/4/21,
προτρέποντας τους πολίτες που
βγαίνουν έξω να αποφεύγουν την
επαφή με τις νυχτερίδες.
Ο ιός της λύσσας της
αυστραλιανής νυχτερίδας (ABL),
μπορεί να μεταδοθεί από τις
νυχτερίδες στον άνθρωπο από
δάγκωμα ή γδάρσιμο. Επηρεάζει
το κεντρικό νευρικό σύστημα και
είναι συνήθως θανατηφόρος. Μόνο
τρεις περιπτώσεις ABL έχουν
καταγραφεί ποτέ από τότε που ο
ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το
1996 και όλοι οι ασθενείς κατέληξαν.
O ιός εντοπίστηκε εκ νέου στη Νότια
Αυστραλία.
«Η ABL είναι μία νόσος
που μοιάζει με τη λύσσα και
μεταδίδεται στους ανθρώπους
μέσω δαγκώματος ή γδαρσίματος
από μολυσμένη νυχτερίδα. Αν η
θεραπεία καθυστερήσει η νόσος
είναι θανατηφόρα» λέει η Δρ. Λουίζ
Φλαντ του τμήματος για τον έλεγχο
μεταδιδόμενων νοσημάτων του
υπουργείου Υγείας. «Αν και μόλις 1%
των νυχτερίδων κουβαλούν τον ιό,
αυτά τα δύο πρόσφατα περιστατικά
εγείρουν ανησυχία» προσθέτει.
Η λοίμωξη από ABL προκαλεί
συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά
της γρίπης, όπως πονοκέφαλο,
πυρετό και κόπωση. Γρήγορα
η νόσος οδηγεί σε παράλυση,
σπασμούς και θάνατο, συνήθως
εντός μιας ή δύο εβδομάδων.
Μέχρι σήμερα, στα κρούσματα
λύ σ σ α ς α λ λ ά κ α ι σ τ ι ς τ ρ ε ι ς
περιπτώσεις λοίμωξης από ABL, έχει
παρατηρηθεί μεγάλη διακύμανση
στον χρόνο που απαιτείται για την
εμφάνιση συμπτωμάτων. Οι ειδικοί
συμβουλεύουν αν έρθετε σε επαφή
με νυχτερίδα και σας δαγκώσει ή
σας γδάρει, να πλύνετε αμέσως την
πληγή για τουλάχιστον πέντε λεπτά,
να εφαρμόσετε αντισηπτικό με αντιική
δράση και να αναζητήσετε γρήγορα
ιατρική βοήθεια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ζάγκαλης

Ένας μεγάλος Έλληνας
συνδικαλιστής και αγωνιστής
της ελληνικής παροικίας της
Μελβούρνης, ο γνωστός
Γιώργος Ζάγκαλης έφυγε
από τη ζωή την Παρασκευή
26 Μαρτίου 2021 σε ηλικία
9 0 ε τώ ν , κα τα γ ω γ ή α π ό
Δρυμάδες Θεσπρωτίας. Ο
Γιώργος υπήρξε όλη του
τη ζωή συνδικαλιστής και
αγωνιστής για τα δικαιώματα
των μειονοτήτων στην Αυστραλία. Ο Γιώργος αγωνίστηκε
εδώ και στη γενέτειρα για τη
δημιουργία ενός καλύτερου
κόσμου που ο ίδιος δεν
πρόφτασε ν’ απολαύσει. Η
ελληνική παροικία της Μελβούρνης και γενικά η αυστραλιανή κοινωνία είναι πολύ
φτωχότερη με την απώλεια του
Γιώργου Ζάγκαλη..
Επειδή ο Γιώργος ήταν
στενός μου φίλος θα ήταν
μεγάλη παράληψη να μην
πω λίγα λόγια παραπάνω
για τον αγαπητό μου φίλο,
συναγωνιστή, σύντροφο

και συνεργάτη το Γιώργο
Ζάγκαλη. Τον επισκέφθηκα
στο νοσοκομείο όταν διάνυε
τις τελευταίες μέρες τις ζωής
του για να του απονείμω εκ
μέρους του Συνδέσμου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
Μελβούρνης και Βικτώριας
μια τιμητική πινακίδα ως
αναγνώριση της μεγάλης
προσφοράς της οικογενείας
του στην Εθνική μας Αντίσταση.
Με το Γιώργο είχαμε πολλές
αναμνηστικές συνεργασίες
μεταξύ άλλων και στο ραδιόφωνο 3ΖΖΖ. Εκείνος επιμελείτο του προγράμματος της
Τρίτης κι εγώ της Πέμπτης.
Όταν ο Γιώργος απουσίαζε στη
γενέτειρα, πάντα ανέθετε σ’
εμένα να τον αντικαταστώ στο
ραδιόφωνο. Η εμπιστοσύνη
και η εκτίμηση φυσικά ήταν
αμοιβαία.
Κάποτε που βρεθήκαμε
και οι δυο στη γενέτειρα, εγώ
για αναψυχή κι αυτός για να
ονοματίσει την εγγονούλα

του στο χωριό του στο Νομό
Θεσπρωτίας, μου τηλεφώνησε
στο χωριό μου στο νομό
Λακωνίας και με προσκάλεσε
να παραβρεθώ στην τελετή
αυτή. Αυτός ήταν ο φίλος μου
ο Γιώργος Ζάγκαλης. Ένας
μεγάλος άνθρωπος που
αγωνιζόταν όπως όλοι μας για
έναν καλύτερο κόσμο. Έφυγε
όμως προτού προφτάσει να
χαρεί αυτόν τον κόσμο.
Δ ε ν θ α το υ πω κα λό
ταξίδι όπως κάποιοι άλλοι,
γιατί το ταξίδι του Γιώργη
τερμάτισε. Ο βιολογικός του
κύκλος τελείωσε εδώ και δεν
προχωράει άλλο. Να είναι
μόνο αιωνία η μνήμη του
από εμάς τους επιζώντες, να
τον θυμόμαστε και να τιμάμε
το έργο που μας άφησε
παρακαταθήκη. Τελειώνοντας
απευθύνω τα θερμά συλλυπητήρια της οικογενείας μου
στην οικογένεια του Γιώργου
Ζάγκαλη.
Ο πάντοτε φίλος του,
Π. Σταματόπουλος

Η Αυστραλία διπλασίασε την παραγγελία
της για εμβόλια Pfizer κατά της Covid-19
Η Αυστραλία διπλασίασε
τις παραγγελίες του εμβολίου
τ η ς P f i z e r I n c κ α τά τ η ς
COVID-19, όπως δήλωσε ο
πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον,
καθώς η χώρα προσπαθεί
να κινηθεί ταχύτατα για
την αναδιαμόρφωση του
εμβολιαστικού προγράμματός
της, μετά από τις ανησυχίες
για τους κινδύνους πρόκλησης
θρόμβων στο αίμα από το
ε μ β όλ ι ο τ η ς A s t r a Z e n e c a
Plc. Μέχρι πρόσφατα,
η Αυστραλία στήριζε το
εμβολιαστικό της πρόγραμμα
στο μεγαλύτερο μέρος του
σε μία δόση εμβολιασμού με
το εμβόλιο της AstraZeneca,
με μία παραγγελία 50
εκατομμυρίων δόσεων. Οι
δόσεις αυτές επαρκούσαν για
τις δύο δόσεις εμβολίου του

συνολικού πληθυσμού των
25 εκατομμυρίων κατοίκων
της χώρας, με εσωτερική
παραγωγή από τη biopharma
CSL Ltd.
Ωστόσο, τώρα η Αυστραλία
ακολούθησε μία σειρά άλλων
χωρών, περιορίζοντας τη χρήση
του εμβολίου της AstraZeneca
εξαιτίας των ανησυχιών για
πρόκληση θρομβώσεων. Οι
τοπικές υγειονομικές αρχές
άλλαξαν τη σύστασή τους,
ανακοινώνοντας ότι οι περίπου
12 εκατομμύρια άνθρωποι
ηλικίας κάτω των 50 ετών
πρέπει να κάνουν το εμβόλιο
της Pfizer. Ως αποτέλεσμα, η
Αυστραλία διπλασίασε μία
προγενέστερη παραγγελία της
για το εμβόλιο της Pfizer, στα
40 εκατομμύρια δόσεις, που
είναι αρκετές για να καλύψουν

τα 4/5 του πληθυσμού της, ενώ
οι δόσεις αυτές θα μπορούν να
έχουν διατεθεί μέχρι το τέλος
του χρόνου, όπως δήλωσε ο
Μόρισον.
Η αλλαγή πολιτικής για
τη χρήση του εμβολίου της
Pfizer τερματίζει τα σχέδια για
τον εμβολιασμό ολόκληρου
το υ π λ η θ υ σ μ ο ύ μ έ χ ρ ι το
τέλος Οκτωβρίου. «Δεν
είναι μία απαγόρευση για το
εμβόλιο της AstraZeneca.
Για όσους είναι άνω των
50 ετών, υπάρχει ισχυρή
ενθάρρυνση να κάνουν αυτό
το εμβόλιο της AstraZeneca»
δήλωσε ο Μόρισον στους
δημοσιογράφους, μετά τη
συνεδρίαση της εθνικής
κυβέρνησης, κατά την
οποία συζητήθηκε το σχέδιο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Η Επικαιρότητα στο μικροσκόπιο

Η

κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας
διατήρησε την πολιτική της
αμετάβλητη μετά από την
επιβράδυνση της πώλησης ομολόγων
παγκοσμίως και καθώς η επίδραση των
χαμηλών επιτοκίων σε επίπεδο-ρεκόρ
στις αγορές assets έρχεται στο επίκεντρο.
Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της
Αυστραλίας, Philip Lowe και το Δ.Σ. του,
διατήρησαν το επιτόκιο και τον τριετή στόχο
της απόφασης στο 0,10% ενώ δεν έκαναν
αλλαγές στο πρόγραμμα ομολόγων με
τη μεγαλύτερη διάρκεια. “Δεδομένου του
περιβάλλοντος της αύξησης των τιμών
κατοικιών και των χαμηλών επιτοκίων, η
τράπεζα θα παρακολουθεί τις τάσεις στον
δανεισμό στην αγορά ακινήτων”, αναφέρει
σε ανακοίνωση ο Lowe. Οι τιμές κατοικιών
στην Αυστραλία εκτινάχθηκαν τον Μάρτιο με
τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 1988 καθώς
η ανάκαμψη της οικονομίας και τα φθηνά
στεγαστικά δάνεια έφεραν τους αγοραστές
πάλι στην αγορά. Η κεντρική τράπεζα της
Αυστραλίας είναι σε θέση να επιστρέψει στο
κανονικό καθεστώς αγοράς ομολόγων.
ανικός επικράτησε στην παραλία
Γιάρα Μπέι του Σύδνεϋ, όταν
καρχαρίας μήκους δύο μέτρων έκανε
την εμφάνιση του. Ο συγκλονισμός για τους
λουόμενους που απολάμβαναν το μπάνιο
τους ήταν μεγάλος, καθώς το κήτος έφτασε
σε απόσταση ενός μέτρου από την ακτή, με
αποτέλεσμα να προσπαθούν με κάθε τρόπο
να βγουν από το νερό. Ο καρχαρίας φαινόταν
τραυματισμένος και πάλευε να γυρίσει στα
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βαθιά αφού είχε εξοκείλει. Στην προσπάθεια
συνέβαλαν και τρεις λουόμενοι, χωρίς όμως
επιτυχία. Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι όταν
ο καρχαρίας κολυμπάει για να ξεφύγει από τα
ρηχά. «Κάτι δεν πάει καλά». «Προσοχή μπορεί
να επιτεθεί». Αυτό είναι το δεύτερο παρόμοιο
περιστατικό που συμβαίνει στις ακτές του
Σύδνεϋ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα,
αφού πριν λίγες εβδομάδες μια παρέα
ψαράδων έβγαλε στην ακτή έναν καρχαρία
βάρους 400 κιλών.
άτυχος 52χρονος βρισκόταν πάνω
σε μια σκάλα, όταν έπεσε πάνω
στο αλυσοπρίονο. Με φρικτό
τρόπο έχασε τη ζωή του ο σκηνοθέτης John
Clabburn, καθώς έπεσε από μια σκάλα ύψους
3 μέτρων και στη συνέχεια προσγειώθηκε
πάνω σε ένα αλυσοπρίονο, χάνοντας
το χέρι του και λίγο αργότερα τη ζωή του.
Ο Αυστραλός σκηνοθέτης, ο οποίος έχει
γίνει γνωστός για τη σειρά Home & Away,
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου
άφησε την τελευταία του πνοή από αιμορραγία
η οποία τον οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς. Η
αστυνομία ερευνά τις συνθήκες που έγινε το
τραγικό δυστύχημα, ωστόσο όπως φαίνεται
ο Clabburn είχε αφήσει σε λειτουργεία το
πριόνι όσο βρισκόταν πάνω στη σκάλα με
αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Η γυναίκα
του 52χρονου, Melissa, δήλωσε στην Daily
Telegraph: «Άκουσα ένα θόρυβο. Βρισκόμουν
στην κουζίνα και αμέσως κατάλαβα πως κάτι
έχει συμβεί. Όταν βγήκα έξω τον είδα να
σέρνεται και υπήρχε τόσο πολύ αίμα». Να
σημειωθεί πως ο σκηνοθέτης είχε αγοράσει το

Ο

πριόνι την ίδια ημέρα…
ια την ψήφο των αποδήμων μίλησε
μεταξύ άλλων ο Γιάνης Βαρουφάκης κι
αναφέρθηκε στην κόρη του, αλλά και
στην κόρη του πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι
ο νόμος τις αντιμετωπίζει διαφορετικά.
την κόρη του, που ζει στην Αυστραλία
και την κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη
αναφέρθηκε σε συνέντευξή του
στο SBS Greek της Αυστραλίας ο Γιάνης
Βαρουφάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος
για την ψήφο των αποδήμων τις αντιμετωπίζει
ως διαφορετικές περιπτώσεις. «Αυτός ο
νόμος που πέρασε, ουσιαστικά δημιουργεί
δύο κατηγορίες Ελλήνων. Θα μιλήσω πολύ
συγκεκριμένα. Η κόρη μου του χρόνου που
θα είναι 18 χρόνων θα μπορεί να πάρει το
αεροπλάνο, όπως γίνεται και τώρα, να έρθει
στην Ελλάδα και να ψηφίσει στις εκλογές.
Αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει στο Σύδνεϋ
όπου ζει», είπε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25
και συνέχισε: «Η κόρη του Πρωθυπουργού
και το προσωποποιώ τώρα το ξέρω, η οποία
δουλεύει στη Goldman Sachs στο Λονδίνο
θα ψηφίσει μια χαρά. Υπάρχουν δηλαδή
δύο ειδών κόρες, εκείνες οι οποίες είναι
πραγματικά απόδημες και από τις οποίες
στερούμε το δικαίωμα ψήφου. Δεν είναι δε
είναι μόνο η κόρη μου. Είναι και η γιαγιά της
που δεν θα μπορέσει να ψηφίσει γιατί δεν
έχει καταθέσει στην ελληνική εφορία δήλωση
εισοδήματος τα τελευταία χρόνια».
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Π. Σταματόπουλος

Δύο κατηγορίες για αιμομιξία αντιμετώπισε
ένας 47χρονος από το Κουίνσλαντ, ο οποίος
επανασυνδέθηκε με την κόρη του μετά από 15
ολόκληρα χρόνια, ωστόσο την πρώτη φορά που
συναντήθηκαν έκαναν σεξ. Ο Αυστραλός εντόπισε
την 20χρονη κόρη του μέσω Facebook, ενώ μετά
από ανταλλαγή μηνυμάτων για δύο περίπου μήνες,
αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια ιδιαίτερη «συμπάθεια»,
που δεν άργησε να πάρει σεξουαλική… υπόσταση.
Ο 47χρονος δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο, με
αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 12
μηνών, αφού ο δικαστής Geraldine Dann χαρακτήρισε
τα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε αυτόν και την κόρη
του ως «σύντομα, εντελώς μη βίαια, συναινετικά και
μέχρι ενός βαθμού υποκινούμενα από τη νεαρή».
Πατέρας και κόρη χωρίστηκαν όταν αυτή ήταν μόλις
πέντε ετών, ενώ έσμιξαν ξανά, μέσω διαδικτύου, 15
χρόνια αργότερα, αναπροσδιορίζοντας ωστόσο τη
σχέση τους και προκαλώντας συγκλονισμό στην κοινή
γνώμη. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο,
ο 47χρονος τεχνικός πλυντηρίων, αφού πήρε την
κόρη του από το Ίπσουιτς, δυτικά του Μπρίσμπαν,
ταξίδεψαν μέχρι τη Χρυσή Ακτή, όπου είχαν κάνει
κράτηση σε δωμάτιο ξενοδοχείου.
Όπως υποστήριξε στην απολογία του, ήξερε πως
η συμπεριφορά του δεν ήταν σωστή, ωστόσο, δεν
μπόρεσε να χαλιναγωγήσει τη σεξουαλική επιθυμία
του. Πατέρας και κόρη αντάλλαζαν μηνύματα
σεξουαλικού περιεχομένου, ωστόσο, παραμένει
ασαφές ποιος από τους δύο τα ξεκίνησε. Η 20χρονη
φέρεται να έστειλε μάλιστα (στιγμιότυπα οθόνης) με
τις συνομιλίες τους στην αδερφή του πατέρα της, ενώ
«σχεδίαζε να συναντηθεί μαζί του για δεύτερη φορά»,
πριν συλληφθούν από τις Αρχές.
«Δεν φαίνεται να υπάρχει πραγματική χειραγώγηση
από τον κατηγορούμενο», έκρινε ο κατήγορος
Gary Churchill, σημειώνοντας ότι η σεξουαλική
πράξη ήταν συναινετική, ωστόσο ο 47χρονος
φάνηκε να έχει μετανιώσει. Από την πλευρά του, ο
συνήγορος υπεράσπισης John McInnes υποστήριξε
ότι ο Αυστραλός «γνώριζε ότι έκανε λάθος και
συμπεριφέρθηκε παρορμητικά», ενώ υποβλήθηκε
σε θεραπεία για θέματα ψυχικής υγείας. Η 20χρονη
καταδικάστηκε τελικά για αιμομιξία, όπως και για άλλα
(άσχετα) σεξουαλικά αδικήματα, σε φυλάκιση τριών
ετών.

Τι είναι η «ταξιδιωτική
φούσκα» που εφαρμόζουν
Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία

Οι δύο χώρες, που έχουν διαχειριστεί με επιτυχία
την πανδημία, πάνε ένα βήμα παρακάτω το σχέδιο
για μια κανονικότητα. Η «social bubble» ή αλλιώς
η «κοινωνική φούσκα», είναι λίγο πολύ γνωστή σε
όλους. Είναι μια έννοια που επινοήθηκε στην εποχή
του κορονοϊού, που ουσιαστικά συνιστά την δημιουργία
μιας μικρής, καθορισμένης ομάδας ατόμων, τα οποία
θα συμφωνήσουν να περιορίσουν τις κοινωνικές τους
επαφές μόνον με τα μέλη της ομάδας αυτής. Είναι
ένας τρόπος να διατηρούμε ένα είδος επαφής με
άλλους ανθρώπους που δεν μένουμε μαζί, αλλά και να
μειώσουμε τις πιθανότητες μετάδοσης στο ελάχιστο,
αφού δεν θα έχουμε συναναστροφή με πολλά άτομα.
Τώρα έρχεται και μια ακόμα ανάλογη έννοια
που θα αφορά στα ταξίδια και θα εφαρμοστεί από
την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι δύο χώρες
συμφώνησαν οι πολίτες τους να μπορούν από τις
19 Απριλίου να ταξιδεύουν μεταξύ των δύο χωρών
χωρίς να πρέπει να μπουν καραντίνα κατά την άφιξη.
Από τον Οκτώβριο, οι ταξιδιώτες της Νέας Ζηλανδίας
είχαν το δικαίωμα να εισέλθουν στα περισσότερα
στέιτ της Αυστραλίας χωρίς καραντίνα, αλλά δεν
συνέβαινε και από αντίστροφο (για τους Αυστραλούς
που επισκέπτονταν τη Νέα Ζηλανδία. Οι δύο χώρες
έχουν διαχειριστεί την πανδημία με τον καλύτερο
τρόπο και κατάφεραν να διατηρήσουν τα νούμερα
των μολύνσεων κοντά στο μηδέν. Η Αυστραλία έχει
καταγράψει από την έναρξη της πανδημίας 909
θανάτους, ενώ η Νέα Ζηλανδία ανέφερε 25 (στην
Ελλάδα αγγίζουν τους 8.500).
Οι χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους τον Μάρτιο
του περασμένου έτους και επέβαλαν υποχρεωτική
καραντίνα για τους υπηκόους που επιστρέφουν από
κάποιο ταξίδι. Κάθε φορά που εμφανιζόταν κάποιο
κρούσμα, τόσο η Αυστραλία όσο και η Νέα Ζηλανδία
επέβαλαν αμέσως lockdowns για να σταματήσει η
εξάπλωση του ιού. Η κα Ardern επαίνεσε τόσο
επιθετικές απαντήσεις, όπως το κλειδί για το άνοιγμα
της φούσκας ταξιδιού.
«Η επιτυχία της ομάδας μας στη διαχείριση της
COVID-19 αλλά και στη συγκράτησή της εκτός [της
Νέας Ζηλανδίας] κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
τώρα, μας δίνει την ευκαιρία να επανασυνδεθούμε
με τους αγαπημένους μας και να ξαναρχίσουμε τα
ταξίδια μας δια μέσου της Τασμανίας», δήλωσε η
Νεοζηλανδή πρωθυπουργός, Τζασίντα Αρντερν, σε
μιας συνέντευξης Τύπου.
«Η ταξιδιωτική φούσκα μέσω της Τασμανίας
αποτελεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην
διαχείρισή μας της COVID και στην ανάκαμψή μας,
για την οποία δουλέψαμε σκληρά. Το γεγονός αυτό
καθιστά τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία σχετικά
μοναδικές. Γνωρίζω ότι οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας,
αλλά και σημαντικά τμήματα της οικονομίας μας θα την
καλωσορίσουν, το ίδιο και εγώ», τόνισε η Αρντερν.
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ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ

Μήνυμα Δημήτρη Μπάση
στον Ελληνισμό της Αδελαϊδας
Οπως είναι γνωστό στις 28
Μαΐου 2021, στο Δημοτικό Χωλ
της Αδελαΐδας, με την ευκαιρία του
εορτασμού της 200ής επετείου
από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης, θα πραγματοποιηθεί
η συναυλία «200 χρόνια Ελεύθερη
Ελλάδα: Τσιτσάνης, Χατζηδάκης,
Ξαρχάκος, Θεοδωράκης».
Μια προσφορά της Ελληνικής
Ο ρ θ ό δ ο ξ η ς Κο ι ν ότ η τα ς Ν ότ ι α ς
Αυστραλίας στα πλαίσια του
εορτασμού των 90 χρόνων από
την ίδρυση της Κοινότητας και
τα 200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
τραγούδια της επανάστασης και της
απελευθέρωσης.
Τα τραγούδια των τεσσάρων
μεγαλύτερων μουσικοσυνθετών
που ανέδειξε ποτέ η Ελλάδα, θα
τα ερμ ηνεύσ ε ι έ ν α ς α π ό το υ ς
καλύτερους ερμηνευτές της
σύγχρονης Ελλάδας, γνωστός στην
παροικία μας από προηγούμενες
επίσκεψεις του, ο Δημήτρης Μπάσης.
Πριν πάει το Παροικιακό Βήμα στο
τυπογραφείο επικοινωνήσαμε με τον
Δημήτρη Μπάση ο οποίος βρίσκεται
ακόμη σε καραντίνα σε ξενοδοχείο
του Σύδνεϋ.
Στη συζήτηση που είχαμε μαζί
του, αφού μιλήσαμε για την Ελλάδα,
για την Αυστραλία και τις παλιές μας
αναμνήσεις από τις προηγούμενες
επισκέψεις του, μας ζήτησε να
μεταφέρουμε και μερικά λόγια
μαζί με ένα θερμό χαιρετισμό στον
Ελληνισμό της Αδελαίδας τον οποίο
ανυπομονεί να ξανασυναντήσει.

ΔΗΛΩΣΗ Δ. ΜΠΑΣΗ

“ Ν ι ώ θ ω π ολύ ό μ ο ρ φ α π ο υ
βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην
Παροικια της Αυστραλίας, έχω
εισπράξει πολύ αγάπη από τους
έλληνες της Αυστραλίας, κρατάνε
ζωντανό τον ελληνισμό και τα ήθη
και έθιμα μας σ’ αυτή την γωνιά του
πλανήτη και πραγματικά χαίρομαι και
συγκινούμαι κάθε φορά που έρχομαι
σε επαφή μαζί σας”.
“Εχω κρατήσει ζωντανές όλες τις
τελευταίες αναμνήσεις μου από την
Αδελαΐδα το 2019, οι έλληνες της
Αδελαΐδας είναι πολύ ζεστοί, πολύ
φιλόξενοι, διασκέδασαν με την ψυχή
τους, πέρασαν πολύ όμορφα την

The Greek Orthodox Community of S.A and Adelaide Town Hall present

TSITSANIS, HATZIDAKIS,
XARCHAKOS, THEODORAKIS
Songs of liberation by Greece’s four great composers
200 Χρόνια Ελεύθερη Ελλάδα

τελευταία φορά που ανταμώσαμε
και πιστεύω ότι όλοι μας κρατήσαμε
αναμνήσεις από την τελευταία μας
αντάμωση και περιμένουμε πάλι να
ανταμώσουμε”, είπε ο Δημήτρης
Μπάσης.
Η συναυλία που θα δωθεί εφέτος
στις 28 Μαΐου, θα είναι μία μεγάλη
συναυλία με έργα των τεσσάρων
σπουδαιότερων δημιουργών της
Ε λ λά δ ο ς , το υ Χ α τζη δ ά κ η , το υ
Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου και
Βασίλη Τσιτσάνη, οι οποίοι έγραψαν
την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού
της νεότερης Ελλάδας και τα έργα
τους θα παιχτούν από μια μεγάλη
συμφωνική ορχήστρα υπό την
διεύθυνση του μαέστρου George
Ellis.
“Το μήνυμα που θέλω να στείλω
στην Παροικια της Αδελαΐδας, είναι
ότι όσο τα ήθη και τα έθιμα μας
αλλά και η ελληνική καρδιά μένουν
ζωντανά εδώ στη μακρινή Αυστραλία
και στην Αδελαΐδα, η καρδιά της
Ελλάδας και η φωνή της θα ακούγεται
δυνατά σε όλα τα μήκη και πλάτη
της γης όπου υπάρχουν Ελληνες.
Εύχομαι καλή αντάμωση!”, κατέληξε
ο Δημητρης Μπάσης.
Η Συναυλία θα δωθεί στις 28
Μαΐου 2021 και ώρα 7.30μμ στο
Δημοτικό Χωλ της Αδελαΐδας.
Εισιτήρια από το bass.net.au. ή
τηλεφωνικά στο 131246.

Featuring International Vocalist

DIMITRIS BASIS
Conductor George Ellis

Friday 28 May
Adelaide Town Hall

Book: www.bass.net.au or
via phone 131 246

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΙΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΙ ΕΛΕΝΗΣ GOODWOOD

Η συντροφιά των κ. Παναγιώτη Βλάχου, Δήμου Κούρλα και
Χρήστου Βλάχου στο γεύμα της Κυριακής των Βαΐων των Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης

Ο σύμβουλος της Ελληνικής Κοινότητας Γιάννης Δούρος και
ο Κώστας Παπαγεωγίου με τη συντροφιά τους στο γεύμα της
Κυριακής των Βαΐων των Αγ,. Κωνσταντίνου και Ελένης

Κυρίες της παροικίας, στο γεύμα της Κυριακής των
Βαΐων των Αγ,. Κωνσταντίνου και Ελένης

Η συντροφιά των κ. Ντούφλια, Γιώργου Λεονάρδου και
Νίκου Κουκουζέλη στο γεύμα της Κυριακής των Βαΐων των
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood

Από το γεύμα της Κυριακής των Βαϊων στο χωλ των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Goodwood. Διακρίνονται ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής Γιάννης Αντωνίου, η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Γεωργία
Βλάχου μαζι με μέλη των επιτροπών τους και τον Πρόεδρο, τον Γ.
Γραμματέα και τον Αντιπρόεδρο της Κοινότητας

Ο Πρόεδρος Βασίλης Γκόνης, ο Αντιπρόεδρος Κώστας Παπακωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλιου Μανώλης
Κουτελάς με μέλη της Κοινότητας στο γεύμα της Κυριακής των Βαΐων
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Η Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας διοργάνωσε την καθιερωμένη αποκριάτικη εκδήλωσή της
τον προηγούμενο μήνα στο νέο της οίκημα σττο Welland. Στην φωτογραφια, μαζί με τον Πρόεδρο
Ανδρέα Ευδωκίου διακρίνονται η Υπατη Αρμοστής της Κύπρρου Μάρθα Μαυρομμάτη, η βοηθός
Υπουργός του κ. Στήβεν Μάρσιαλ, κα. Τζινγκ Λι, η Ανδριάνα Χριστοπούλου του SAMEAC με τον
σύζυγό της Εντι, η κα. Θέκλα Πέτρου, ο Λουκάς Μηνά και ο Παναγιώτης Ππύρος

Ο Χρήστος Ιωάαννου των Κυπρίων Συνταξιούχων μαζί με την συντροφιά του παρευρέθηκαν στο
Αποκριάτικο τραπέζι της Κυπριακής Κοινότητας. - Φωτογραφίες: Χάρης Ππύρος

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Γύρω στο 2010 η φωτογραφία μας,
στην αίθουσα της Κοίμησης της
Θεοτόκου Κρόυντον. Διακρίνονται
οι τότε ιερείς της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Α.
Ιωάννης Πόκιας, Θεόδωρος
Γρεβέλης και ο εξ Ελλάδος
φιλοξενούμενος π. Νεκτάριος.
Επίσης, ο τότε Πρόεδρος της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Γεώργιος Δανιήλ (εκλιπών), ο
Γιάννης Νίνος και η Βάσω Νίνου,
ο εκλιπών Παναγιώτης Βλάχος,
Βάσω Σαλαγάρα, Βάσω Κούνια,
Ευσταθία και Κωνσταντίνος
Καρδιακός (εκλιπών), Μαρία και
Γιώργος Βαρτζωκας, Παρασκευάς
Σωτηρόπουλος, Κώστας Δρίτσας
και άλλοι.

Το Promenade - Ο Περίπατος

Πρώτης τάξεως τάφοι στην καρδιά της Αδελαΐδας

Το Promenade είναι μια αποκλειστική ευκαιρία στο κοιμητήριο West Terrace
για οικογένειες που επιλέγουν μια παραδοσιακή ταφή με ταφόπλακα ή
τάφους με μνημείο. Περιτριγυρισμένο από πέτρινους τοίχους, πλούσιο
γρασίδι και όμορφες φυτείες, “ο περίπατος” πωλείται γρήγορα.
Οι αναγνώστες του Παροικιακού Βήματος λαμβάνουν μια ειδική προσφορά
όταν αγοράζουν έναν τάφο στο Promenade. Επικοινωνήστε με το Adelaide
Cemeteries στο 8139 7400 σήμερα και αναφέρετε το Greek Tribune
(Παροικιακό Βήμα) για περισσότερες λεπτομέρειες.
Γίνετε μέρος της Ιστορίας της Νότιας
Αυστραλίας στο νεκροταφείο West Terrace.
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AΔΕΛΑΙΔΑ

Εφυγε ο Παναγιώτης Μπαλαλές

Εφυγε πρόσφατα από τη
ζωή ο γνωστός συμπάροικος
Παναγιώτης Μπαλαλές τέως
κάτοικος Αδελαίδας Νότιας
Αυστραλίας.
Η Παναγιώτης γεννήθηκε
στην Κωνστάντα Ρουμανίας
στις 17 Σεπτεμβρίου 1924.
Απεβίωσε στις 27 Μαρτίου στην
Αδελαιδα σε ηλικία 96 ετών.
Ο Π α ν α γ ι ώτ η ς ή τα ν ο
αφοσιωμένος σύζυγος της
αείμνηστης Σουλτάνας. Επίσης
ήταν πατέρας και πεθερός των
Γιώργου και Νίτας, Τζακ, Στήβεν
και Κάρμεν, Μιχάλη και Hazel.
Ηταν λατρευτός παππούς των
Tania και Paul, Laura, Amy,
Emma, Peter και Justine,
Nicole, Matthew, Adam και
Danielle, Simon, Andrew.
Ηταν επίσης αγαπημένος
προπάππος των Anastasia,
Alyssia, Henry και Arthur.
Ο Παναγιώτης θα είναι

πάντοτε στη μνήμη των
συγγενών και φίλων του στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία του έγινε υπό
του Αρχιμανδρίτου Μάρκου
από τον ιερό Κοινοτικό Ναό
της Κοίμησης της Θεοτόκου
Κρόυντον και η ταφή στο
Dudley Park.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Τελευταίο αντίο στην Αννα Λιπίτκα

Η Αννα Λιπίτκα γεννήθηκε
στην Κω, Ελλάδα την 1η
Νοεμβρίου 1946.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις 5
Απριλίου 2021. Ηταν 74 ετών.
Η Αννα ήταν η αγαπημένη
σύζυγος του αειμνήστου Ηλία.
Επίσης, ήταν η αγαπημένη
μητέρα της Ελένης και της
Τούλας και πεθερά του Στηβ.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα της εγγόνια Χριστιάνα,
Ηλία, Ηλιάνα και Charley.
Θα λείψει επίσης σε όλους
τους φίλους και συγγενείς σε
Αυστραλία και Ελλάδα.
Η κηδεία έγινε υπό του
Αρχιμανδρίτου Μάρκου στον

Ιερό Κοινοτικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόυντον.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Αυτοί που Φεύγουν
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ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Υστατο χαίρε στον Γιάννη Τσουκαλά Εφυγε η Ευθαλία Δεμεντή

Ο γνωστός στην παροικία
Ιωάννης Τσουκαλάς έφυγε
πρόσφατα από τη ζωή.
Ο αείμνηστος Γιάννης
γεννήθηκε στο Αντίρριο Ναυπακτίας, στην Ελλάδα στις 8
Οκτωβρίου 1936.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 12
Απριλίου 2021 σε ηλικία 84
ετών.
Ο Γιάννης ήταν ο αγαπημένος σύζγος της Ιωάννας,
σεβαστός πατέρας και πεθερός
της Nea and Ross, Dezzi
(εκλιπούσα) Κώστα, Πήτερ
και Μαρία. Ηταν επίσης ο
λατρευτός παππούς του Peter,
Johnny, Alexia, Jack, Kristiana,
Dezzi, Joanna και Eliana.
Πρόπαππους της Dezzi.
Θα τον θυμούνται για πάντα

οι συγγενείς και φίλοι στην
Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία έγινε υπό του π.
Ιωάννη Κονιδάρη από το ναό
των Παμ Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός στο Centennial Park

Εγκατέλειψε τα εγκόσμια
μια ακόμη συμπάροικος, η
Ευθαλία Δεμεντή κάτοικος της
Αδελαΐδας.
Ο αείμνηστη Ευθαλία
γεννήθηκε στον Αγιο Ευστράτιο, Ελλάδα, στις 15 Μαιου
1935.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 8
Απριλίου 2021 σε ηλικία 85
ετών.
Πριν την εγκατάσταση της
στην Αδελαΐδα, η Ευθαλία με
το σύζυγο και τα παιδιά της
έζησε για πολλά χρόνια στο
Μπέρι.
Ηταν αγαπημένη σύζυγος
του αείμνηστου Κώστα και
μητέρα του Αντώνη και της
Ιωάννας. Ηταν επίσης πεθερά,
γιαγιά και εγκαταλείπει την

αδελφή Νίκη, πολλούς γνωστούς και φίλους.
Η κηδεία έγινε στον ιερό
ναό του Αγίου Νικολάου
Θέμπαρτον υπό του π. Βασίλη
Αναγνώστου.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Στερνό αντίο στον Stanley Καφκούδα Καλό ταξίδι Παρασχούλα Γαλάνη

Εφυγε για το μακρινό
ταξίδι ο συμπάροικος Stanley
Kafkoudas.
Ο αείμνηστος Stanley
γεννήθηκε στο Nhill, Βικτώριας
στις 8 Αυγούστου 1961.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 4
Απριλίου 2021 σε ηλικία 59
ετών.
Ο Stanley ήταν ο αγαπημένος πατέρας και πεθερός
της Μελίσσας και του Ντόμενικ.
Ηταν επίσης ο λατρευτός
παππούς της Αμαλίας.
Ο Stanley ήταν γιος του
Χαράλαμπου και της Φωτεινής
(και οι δυο εκλιπόντες)
Αγαπημένος αδελφός και
κουνιάδος της Νόλας και του
Αντριαν, του Νίκου και της
Κέρρι Pepi (εκλιπούσα) Μαίρη

και Στηβ, Les and Cindy,
Angela and Albert.
Η κηδεία έγινε στον
ιερό ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου και η ταφή στο
κοιμητήριο Cheltenham.

Εφυγε για το μακρινό
ταξίδι η γνωστή συμπάροικος
Παρασχούλα Γαλάνη.
Η Παρασχούλα γεννήθηκε
στην Μιτυλήνη, Λέσβος,
Ελλάδα στις 25 Μαρτίου 1938.
Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
Νότιας Αυστραλίας στις 10
Απριλίου 2021 σε ηλικία 83
ετών.
Η Παρασχούλα ήταν
α γ α π η μ έ ν η σ ύ ζ υ γ ο ς το υ
αείμνηστου Γεωργίου και
λατρευτή μητέρα της Πώλας
και της Ειρήνης. Επίσης
ήταν αφοσιωμένη γιαγιά του
Γιώργου.
Θα ζει για πάντα στη μνήμη
των συγγενών και φίλων της
στην Αυστραλία και στην
Ελλάδα.
Η κηδεία έγινε στον ιερό

ναό ττης Κοίμησης της Θεοτόκου υπό του Αρχιμανδρίτου
Μάρκου Παπαπαναγιώτου.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Cheltenham.

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

ΑΔΕΛΑΙΔΑ

Κηδεύτηκε ο Δημήτριος Κατσιμάγλης Απεβίωσε ο Αντώνης Βαρβαρίκος Εις μνήμην Ν. Κυριακόπουλου

Ενας ακόμη συμπάροικος
εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις
22 Μαρτίου 2021 σε ηλικία 87
ετών.
Πρόκειται για τον Δημήτριο
Κατσιμάγλη ο οποίος γεννήθ η κ ε σ τ η ν Α σ π ρ οπο ύ λ ι α
Μεσσηνίας, Ελλάδα, στις 24
Μαίου 1933.
Ηταν ο αγαπημένος σύζυγος της αείμνηστης Σταυρούλας και λατρευτός πατέρας
της Κατίνας, Γιώργου και
Ειρήνης.
Ηταν επίσης σεβαστός
πεθερός του Παναγιώτη και
του Πήτερ.
Επίσης ήταν ο αγαπημένος
παππούς της Μαργαρίτας,
Κώστα, Κρίστοφερ (εκλιπών)
Δημήτρη, Στέφανι, Δημήτρη και
Μιχάλη. Ευτύχησε επίσης να
αποκτήσει δυο δισέγγονα, τον
Αλέξη και τη Ζωή.
Ο Δημήτριος θα ζει για
πάντα στη μνήμη της οικο-

γένεας και των φίλων του στην
Αυστραλία και την Ελλάδα.
Η νεκρώσιμη ακολουθεία
τελέστηκε στις 26 Μαρτίου
2021 στον Ιερό Κοινοτικό
Ναό του Αγίου Νικολάου
Θέμπαρτον υπό του αιδ.
πατρός Βασίλη Αποστόλου.
Ο ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο Centennial Park.

Απεβίωσε πρόσφατα σε
ηλικία 93 ετών ο Αντώνης
Βαρβαρίκος τέως κάτοικος
Virginia Νότιας Αυστραλίας.
Ο αείμνηστος Αντώνης
γεννήθηκε στα Λαγκαδάκια
Ζακύνθου, στην Ελλάδα, στις
25 Ιανουαρίου 1928.
"Εφυγε" από τη ζωή την
31η Μαρτίου του 2021 στην
Αδελαΐδα.
Ηταν αφοσιωμένος σύζυγος της αειμνήστου Διαμαντούλας. Αγαπημένος πατέρας κααι πεθερός της Καίτης
και του Πήτερ, του Δημήτρη
και της Ελισάβετ.
Εγκαταλείπει τα εγγγόνια
Γιώργο, Διαμαντούλα, Αντώνη, Διαμάντα και Νικόλα.
Η κηδεία έγινε από τον

Κοινότικο Ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου υπό του Αρχιμανδρίτου Μάρκου και η ταφή
στο κοιμητήριο two Wells.

Απεβίωσε στην Αδελαΐδα
της Νότιας Αυστραλίας στις
5 Απριλίου 2021, ο Νικόλαος
Κυριακόπουλος σε ηλικία 84
ετών.
Ο Νικόλαος γεννήθηκε
στις Ξενιές Ηλείας του Δήμου
Βουπρασίας, Ελλάδα σις 15
Απριλίου 1936.
Ο Νικόλαος ήταν ο αγαπημένος σύζυγος της Θεοδώρας, πατέρας και πεθερός
της Μαίρης και του Αθα, του
Αθα, Σπύρου και Αντζελας.
Εγκαταλείπει τα αγαπημένα του εγγόνια, Ελένη και
Ηλία, Χριστίνα και Νικόλα,
Γιάννη (εκλιπών) Nicole και
Cassandra.
Ηταν αγαπημένος αδελφός
της Παναγιώτας, του Αχιλλέα

(εκλιπών) Παρασκευάς και
Αλεξ και τις οικογέννειές τους.
Η κηδεία έγινε υπό του π.
Ιωάννη Κονιδάρη από το ναό
των Παμ. Ταξιαρχών. Η ταφή
στο κοιμητήριο Cheltenham.

“Εφυγε” ο Μιχάλης
Παπαπαναγιώτου

Εις μνήμην Αριστομένη Απεβίωσε ο Τζακ
Καντιλάφτας
Τσούτσικου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Νότιας Αυστραλίας εκφράζει τα
ειλικρινή του συλλυπητήρια στον
Αρχιμανδριτη Μάρκο Παπαπαναγιώτου του Ι. Ναού της Κοίμησης της
Θεοτόκου για τον θάνατο του πατέρα
του, Μιχάλη Παπαπαναγιώτου ο
οποίος κηδεύτηκε το περασμένο
Σάββατο από τον Ι. Ναό της Αγίας
Παρασκευής Saint Albans Βικτώριας.
Αιωνία του η μνήμη.

Απεβίωσε στις 17 Απριλίου και
κηδεύτηκε από τον Καθεδρικό Ναό
τω ν Π α μ μ ε γ ί σ τω ν Τα ξ ι α ρ χώ ν , ο
Αριστομένης Τσούτσικος - γεννηθείς στις
7 Ιουλίου 1949 στην Αθήνα. Αγαπημένος
σύζυγoς της Αντζελας και πατέρας και
πεθερός της Βούλας και του Μανώλη,
του Χάρη και της Ταμάρα και του Γιάννη
και της Elisha. Επίσης παππούς οκτώ
εγγονιών. Ο ενταφιασμός έγινε στο
Centennial Park.

AΔΕΛΑΙΔΑ

Καλό ταξίδι Ελένη Τσουμπαράκη

Μία ακόμη γνωστή και
αγαπητή από όλους συμπάροικος έφυγε για πάντα από τη
ζωή στην Αδελαΐδα.
Πρόκειται για την Ελένη
Τσουμπαράκη από το Kidman
Park η οποία απεβίωσε στις 2
Απριλίου 2021. Ηταν 76 ετών.
Η Ελένη γεννήθηκε στoν
Πειραιά σην Ελλάδα στις 17
Αυγούστου 1944.
Ηταν η αγαπημένη σύζυγος
του Βασίλη για 55 χρόνια και
λατρευτή μητέρα του Γιάννη
και Stacey, Μαίρη και Ζακ,
Τιτία και Κώστα και Χριστίνας
και Σπύρου. Αφήνει πίσω τα
αγαπημένα εγγονάκια της,
Paige, Billie, Χρήστο, Δανάη,
Ελένη, Πήτερ και Βασίλη.
O αείμνηστη Ελένη θα
ζει για πάντα στη μνήμη των
συγγενών και φίλων της στην

Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Η κηδεία της Ελένης έγινε
υπό του π. Ιωάννη Κονιδάρη
από το ναό των Παμ. Ταξιαρχών και ο ενταφιασμός στο
West Terrace Cemetary.

Εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο
ακόμη ένας γνωστός συμπάροικος, ο
Τζακ Καντιλάφτας. Γεννήθηκε στις 26
Σεπτεμβρίου 1930 και "εφυγε" στις 16
Απριλίου 2021. Η κηδεια έγινε από
τον Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών. Αγαπημένος σύζυγoς
της Anne και πατέρας του Γιάννη και
Γεωργίας, Αλεξ και Ευαγγελίας και
Δέσποινας και Σαμ. Αφήνει επίσης
εγγόνια. Ηταν αδελφός της (εκλιπούσης)
Ευας και της Καίτης.

"Παροικιακό Βήμα" Μάιος 2021

Ειδήσεις - Ρεπορτάζ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Απόπειρα αποπροσανατολισμού της κοινής
γνώμης από τις οικονομικές δυσκολίες
Του ειδικού μας συνεργάτη,
Ευάγγελου Αρεταίου
Νέες αναταράξεις έφερε στην
Το υ ρ κ ί α η υ π ό θ ε σ η τω ν 1 0 4
απόστρατων ναυάρχων που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, με την οποία
απηύθυναν έκκληση να μην αλλάξει
η Συνθήκη του Μοντρέ –η οποία
διέπει το καθεστώς των Στενών και
του Βοσπόρου– και εξέφρασαν την
ανησυχία τους για το μέλλον του καθεστώτος εκκοσμίκευσης στον τουρκικό
στρατό.
Δέκα από τους ναυάρχους, μεταξύ
των οποίων και η εμπνευστής του
δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας»,
Τζέμ Γκιουρντενίζ, συνελήφθησαν,
ενώ η κυβέρνηση τούς κατηγόρησε για
απόπειρα πραξικοπήματος.
Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλες
αναταράξεις στο τουρκικό πολιτικό
σκηνικό και επανέφερε στο δημό-σιο
διάλογο τους φόβους περί πραξικοπήματος και υπομόνευσης του καθεστώτος.
Παράλληλα, οι αντιδράσεις της
κυβέρνησης θεωρήθηκαν από πολλούς αναλυτές και δημοσιογρά-φους,
αλλά και από την αντιπολίτευση,
ως μια νέα απόπειρα αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης
από τις οικονομικές δυσκολίες και
θεωρήθηκαν επιπλέον ως ακόμα
μια ένδειξη του κατακερματισμού
του καθεστώτος, καθώς πολλοί από
τους απόστρατους ναυάρχους είχαν
ουσιαστικά συνεργαστεί με την κυβέρνηση την τελευταία περίοδο.

Η Τουρκία στο «λυκόφως»;

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016, αυτοί
οι ναύαρχοι οδήγησαν σε κοινές
προσπάθειες με την κυβέρνηση
για να ξεριζώσουν το κίνημα των
γκιουλενιστών. Τα μονοπάτια που
διασταυρώθηκαν το 2016 τώρα
χω ρ ί ζο υ ν το υ ς δ ρ ό μ ο υ ς το υ ς .
Γνωρίζουμε πως το AKP του Ερντογάν
χειρίζεται τέτοια διαλείμματα πολύ
καλά. Ακόμα, καθώς η κυβέρνηση έχει
λίγους συμμάχους προς το παρόν,
θα βρει ένα άλλο αφήγημα, σύμφωνα
με το οποίο είναι θύμα, καθώς
χάνει αυτόν το σύμμαχο, έγραψε ο
Irfan Aktan στην αντιπολιτευόμενη
εφημερίδα GazeteDuvar.
Το αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο
το καθεστώς είναι θύμα δυνάμεων στο
εξωτερικό και το εσωτερικό, οι οποίες
θέλουν να το υπονομεύσουν, αποτελεί
Τη στήλη με τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΕΑ επιμελείται και καταχωρεί ο
Εργατικός Σύνδεσμος Πλάτων της
Αδελαίδας. Η ταχυδρομική διεύθυνση
του συνδέσμου είναι: G.W.E.A.
“PLATON”, PO BOX 186, Goodwood,
SA, 5034.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλό ταξίδι συναγωνιστή Γιώργο Ζάγκαλη!

O Εργατικός Σύνδεσμος
ΠΛΑΤΩΝ Αδελαίδας αποχαιρετά
με βαθειά θλίψη τον συναγωνιστή
Γιώργο Ζάγκαλη, που έφυγε από
τη ζωή στη Μελβούρνη, την ημέρα
της 25ης Μαρτίου.
Ο Γιώργος Ζάγκαλης, ήταν
ένας δραστήριος, μαχητικός και
δημιουργικός άνθρωπος, που
ανάλωσε όλη του τη ζωή στο
Εργατικό Κίνημα. Υπηρέτησε σε
διάφορους τομείς της Ελληνικής
παροικίας αλλά ήταν γνωστός
στην ευρύτερη Αυστραλιανή
κοινωνία για τη δράση του στο
Συνδικάτο Σιδηροδρόμων όπου
έφτασε μέχρι και το αξίωμα του
Προέδρου.
Παράλληλα με την συνδικαλιστική δράση του έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση
των δικαιωμάτων των μεταναστών
και του πολυπολιτισμού. Στα
χρόνια της επταετούς φασιστικής
δικτατορίας στην Ελλάδα, ανέπτυξε πλούσια δράση ενάντια στη
Χούντα.
Πριν δυο χρόνια, ο Εργατικός
Σύνδεσμος ΠΛΑΤΩΝ φιλοξένησε

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
πλέον βασικό συστατικό πολιτικής Τουρκίας βρίσκεται στο χείλος μιας
στην Τουρκία, καθώς ο Ταγίπ μεγάλης αλλαγής. «Μπαίνουμε τώρα
Ερντογάν και το ΑΚΡ προσπαθούν να σε μια εποχή “ακραίας ευελιξίας”,
συσπειρώσουν τους οπαδούς τους.
που σημαίνει οτιδήποτε εξυπηρετεί
Κυρίως μετά την αποτυχημένη την προεδρία, υποδεικνύοντας ότι η
απόπειρα πραξικοπήματος του Τουρκία δεν δεσμεύεται από κανένα
2016, το καθεστώς χρησιμοποιεί δόγμα ή ιδεολογία. Μπορούμε επίσης
συστηματικά το αφήγημα αυτό με να το ονομάσουμε ως “ακραίο μακιασκοπό τη συσπείρωση των οπαδών βελισμό”», έγραψε η Sezin Oney στην
του, αλλά και τον αποπροσανατολισμό GazeteDuvar.
της κοινής γνώμης από τις δυσκολίες
Τούρκοι και ξένοι αναλυτές
που έχει φέρει η άσχημη οικονομική εκτιμούν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος
κατάσταση και η πανδημία του έχει όλο και πιο στενά περιθώρια
κορονοϊού, εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές. ελιγμών, καθώς αναγκάζεται να
Η ανοιχτή επιστολή «έδωσε στον συνεργάζεται με ένα ιδιαίτερα ρευστό
Ερντογάν τα απαραίτητα πολιτικά σύνολο συμμάχων στους κόλπους
πυρομαχικά εν μέσω μιας οικονομικής του καθεστώτος του, οι οποίοι, όπως
αναταραχής που “ροκανίζει” τη λαϊκή κατέδειξε η υπόθεση της ανοιχτής
υποστήριξή του», έγραψε η βετεράνος επιστολής, εξακολουθούν να έχουν
α ν α λυ τ ή ς M e t i n G u r c a n σ το ν διαφορετικές προτεραιότητες και
ιστότοπο Al Monitor και σημειώνει ότι πολιτικές, με αποτέλεσμα να έρχονται
η υπόθεση της ανοιχτής επιστολής σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες
π ρ ο κα λ ε ί α ν η σ υ χ ί α γ ι α α κό μ η και τις πολιτικές του καθεστώτος.
μεγαλύτερη πόλωση στην Τουρκία, η
Η υπόθεση των ναυάρχων έρχεοποία φαίνεται να διέρχεται από «μια ται σε μια στιγμή κατά την οποία ο
ζώνη λυκόφωτος».
Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί μια
«Στροφή σε ακραίο
στροφή στην εξωτερική του πολιτική
μακιαβελισμό» της εξωτερικής
«φλερτάροντας» με την ΕΕ και
πολιτικής της Άγκυρας
προσπαθώντας να κατανοήσει το πώς
Την ίδια ώρα, η αντίδραση του η Ουάσιγκτον του Τζο Μπάιντεν θα
Ταγίπ Ερντογάν στην ανοιχτή αυτή αντιμετωπίσει την Τουρκία.
επιστολή χαρακτηρίζεται ως «στροφή
Ωστόσο, η στροφή αυτή έχει
σε ακραίο Μακιαβελισμό» της εξω- πολλά όρια, όχι μόνο διότι ο Ταγίπ
τερικής πολιτικής της Άγκυρας.
Ερντογάν έχει οδηγήσει την Τουρκία
Ένας από τους συλληφθέντες σε καταστάσεις μέσα στις οποίες η
υπογράφοντες της πρόσφατης επι- Άγκυρα αναγκάζεται διαρκώς να
στολής των ναυάρχων είναι ο ιδεο- προβαίνει σε «πυροσβεστικές» κινήλογικός πατέρας του δόγματος σεις «τετραγωνισμού του κύκλου»,
της Τουρκίας για την πολιτική της αλλά και διότι οι αντιστάσεις των
«Γαλάζιας Πατρίδας». Η γραφειο- διαφορετικών συμμάχων του στους
κρατία ασφάλειας έχει καταστεί βάρος κόλπους του καθεστώτος του γίνονται
και εμπόδιο για την κυβέρνηση, όλο και πιο πολύπλοκες, εκτιμούν
καθώς η εξωτερική πολιτική της Τούρκοι αναλυτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Πρόεδρος του Εργατικού
Συνδέσμου ΠΛΑΤΩΝ Γιάννης Λεσσές
απονέμει τιμητική πλακέτα στον
Γιώργο Ζάγκαλη κατά την παρουσίαση
του βιβλίου του “Ωδή στην Μάνα”, στο
Ολύμπικ Χωλ, τον Απρίλιο 2019
το ν α ε ί μ ν η σ το σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ή
Γιώργο Ζάγκαλη στην Αδελαΐδα
όπου παρουσίασε το τελευταίο
βιβλίο του ΟΔΗ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ.
Ενα βιβλίο βγαλμένο μέσα από
τα πέτρινα χρόνια που έζησε η
οικογένεια του, όπως και όλος ο
λαός της Ελλάδας τον περασμένο
αιώνα, μέσα από καταπιεστικά
καθεστώτα, κατατρεγμούς, φυλα-

κίσεις και εξορίες. Ο Πλάτων
τίμησε τον Γιώργο Ζάγκαλη με
ειδική τιμητική πλακέτα, στη διάρκεια της εκδήλωσης.
Η δράση του και η προσφορά
του εκτιμάται από ολόκληρη την
παροικία και από το ευρύτερο
προοδευτικό και εργατικό κίνημα
της Αυστραλίας. Προς την οικογένεια και τους συναγωνιστές
του, εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια και την ευχή όπως
το προοδευτικό κίνημα της Ελληνικής παροικίας επανενώσει και
ανασυντάξει τις δυνάμεις του για
τη συνέχιση των λαικών αγώνων.
Αιωνία του η μνήμη».
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για
τον θάνατο του Γιώργου Ζάγκαλη
εξέδωσε επίσης αι η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας
Αυστραλίας.
Στην ανακοίνωση της Κοινότητας τονίζεται η συμβολή του
Γ. Ζάγκαλη στην ένταξη των
γλωσσών των Μεταναστών στα
Κρατικά σχολεία, στην ίδρυση του
πολυγλωσσικού κρατικού ραδιόφωνου και τηλεόρασης και τη
βελτίωση των δικαιωμάτων των
συνταξιούχων.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της
Ελληνικής Κοινότητας στη σελ. 17.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μόνο η Κύπρος μπορεί
να παράξει Χαλούμι!

Του Πανίκου Χάμπα*

Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Τυ ρ ο κ ό μ ω ν
Κύπρου δέκα ημέρες (11/5/2004)
μετά την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε αίτηση
για εγγραφή του χαλλουμιού στα
προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). Μία πολύ
ορθή και πρωτοπόρα κίνηση.
Στην Ε.Ε. υπάρχουν πέραν των
200.000 γεωγραφικών προϊόντων με
Trademark, αλλά μόνο περί τα 1.000
προϊόντα τροφίμων είναι Π.Ο.Π.,
αποτελώντας την παγκόσμια ελίτ
των τροφίμων ποιότητας. Μελέτες
καταδεικνύουν ότι το 40% των
Ευρωπαίων καταναλωτών θεωρεί
εγγύηση παραδοσιακής παραγωγής
τα προϊόντα Π.Ο.Π. και το 80% ως
καλύτερα προς την ποιότητα/τιμή σε
σύγκριση με τα Trademark.
Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει
ότι η σήμανση Π.Ο.Π. προσδίδει
αυξημένη αξία στο προϊόν. Για
παράδειγμα, η τιμή των γαλλικών
τυριών Π.Ο.Π. είναι πέραν των 3
ευρώ/κιλό υψηλότερη από τα τυριά
που δεν φέρουν την ονομασία
Π.Ο.Π. Την τελευταία δεκαετία η
παραγωγή των τυριών Π.Ο.Π.
σημειώνει αύξηση της τάξης του
3-5% το χρόνο σε αντίθεση με την
πτωτική τάση παραγωγής των
άλλων τυριών. Οι περιοχές όπου
παράγονται τα προϊόντα Π.Ο.Π.
έχουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, ενώ η τιμή της γης στις περιοχές αυτές είναι υψηλότερη από
άλλες περιοχές. Η δε κερδοφορία
των μονάδων παραγωγής γάλακτος
στην περιοχή που παράγεται το τυρί
Π.Ο.Π. Cοmte στη Γαλλία είναι 32%
υψηλότερη από τη μέση κερδοφορία.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη επίσης
είναι πολλά αφού η παραγωγή
προϊόντων Π.Ο.Π. έχει οδηγήσει σε
μικρότερης έντασης παραγωγή και
λιγότερη χρήση χημικών. Η ποιότητα
υπερτερεί της ποσότητας.
Το πιο φημισμένο παραδοσιακό

προϊόν που παρασκευάζει η Κύπρος
είναι το χαλλούμι. Ένα γαλακτοκομικό προϊόν το οποίο συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, άντεξε
στο χρόνο και αναπτύχθηκε, κατακτώντας σημαντικό μερίδιο στη
διεθνή αγορά. Σίγουρα για αυτή την
επιτυχία συμβάλλουν όλοι. Τα δύο
εμπλεκόμενα Υπουργεία, Εμπορίου
και Γεωργίας, οι Τυροκόμοι και κυρίως οι Αιγοπροβατοτρόφοι, Αγελαδοτρόφοι, οι Αγροτικές Οργανώσεις.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια
ο φάκελος για κατοχύρωση του
χαλλουμιού ως προϊόντος Π.Ο.Π.
έχει εγκριθεί ομόφωνα. Χαλλούμι
στα ράφια της ευρωπαϊκής αγοράς
ΜΟΝΟ η Κύπρος μπορεί να έχει.
Κάθε νέο που μπαίνει στη ζωή
μας έχει αντιδράσεις, θετικές και
αρνητικές. Κρατάμε λοιπόν όλοι το
γεγονός ότι για να υλοποιήσουμε
όλα όσα αναφέρονται στο φάκελο,
για να παρουσιάσουμε ένα πιο
αναβαθμισμένο προϊόν στο τραπέζι
του Ευρωπαίου καταναλωτή
χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις.
Δυνάμεις που έχουν κοινό όραμα,
κοινούς στόχους. Παντρεύοντας το
Ειδικό με το Γενικό, βάζοντας πάνω
από όλα το μέλλον των παιδιών μας.
Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει από
κοινού να χαράξουμε έναν οδικό
χάρτη. Τα αρμόδια Υπουργεία,
οι Τυροκόμοι, Αγελαδοτρόφοι,
Αιγοπροβατοτρόφοι, Αγροτικές
Οργανώσεις και ειδικοί σε θέματα
Γενετικής, διατροφής των ζώων
και άλλοι επιστήμονες ενώνουμε
δυνάμεις για την Κύπρο μας.
Το χαλλούμι μάς ενώνει, δίνει
προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας, ανοίγοντας και νέες περιοχές
για δημιουργία νέων κτηνοτροφικών
περιοχών στις ορεινές περιοχές.
Κρατάμε λοιπόν την ουσία και
προχωράμε. Η μόνη ευρωπαϊκή
χώρα που μπορεί να παράγει
χαλλούμι είναι η Κύπρος μας!
*Γενικός Γραμματέας ΕΚΑ

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΛΟΥΜΙ

Αυτή η γεωγραφία δεν
βγάζει μόνο «γαϊδούρια»!
Του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ*

Η γεωγραφική καταχώρηση
του χαλουμιού/χελλίμ, από οικονομική άποψη θα εξασφαλίσει
βεβαίως μεγάλα μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα κέρδη στους
Κύπριους. Αυτή η συζήτηση εμπεριέχει αναμφίβολα μία αλήθεια.
Ωστόσο αυτή η σημαντική ενέργεια έχει και άλλες διαστάσεις. Η
βασικότερη εξ αυτών, είναι η αποδοχή της Κυπριακής γεωγραφίας ως
ολότητα.
Αν και τα τηλεοπτικά κανάλια
του βορρά, παρουσιάζοντας τα
δελτία καιρού, λαμβάνουν υπόψη
μόνο τη γεωγραφία του βορρά της
διαιρεμένης χώρας, η Ευρωπαϊκή
Ένωση αποδέχεται την γεωγραφία
της Κύπρου ως ολότητα και θεωρεί
το χαλούμι ως ιδιαίτερο προϊόν αυτής
της γεωγραφίας.
Χάρις σ’ αυτό, το χαλούμι που
παράγουν οι Τουρκοκύπριοι θα μπορεί να εισέρχεται στις αγορές της
Ευρώπης.
Οι Κύπριοι για χρόνια δυστυχώς
δεν τίμησαν την γεωγραφία τους.
Αν και έμαθαν τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδας και της Τουρκίας
υπό από την επιρροή του Ελληνικού
και Τουρκικού εθνικισμού, δεν
θέλησαν να καταλάβουν ότι η δική
τους γεωγραφία είναι ένα σημαντικό
κομμάτι της σύνθεσης της ταυτότητάς
τους.
Εν τούτοις, η γεωγραφία είναι
ένας πολύ σημαντικός παράγοντας
στην διαμόρφωση της ταυτότητας
μίας χώρας. Μάλιστα σημαντικοί
στοχαστές όπως ο Herder, θεωρούν
τη φύση και τις κλιματικές συνθήκες
ως τον πιο ουσιώδη καθοριστικό
παράγοντα για τις εθνικές ταυτότητες.
Η αντίληψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά ενός λαού, οι παραδόσεις
και τα έθιμα καθορίζονται από
τις γεωγραφικές συνθήκες, ήταν
αρκετά διαδεδομένη μεταξύ των
ρομαντιστών του 19ου αιώνα που
ασχολούνταν με ζητήματα εθνικής
ταυτότητας.
Οι Κύπριοι, παρέβλεψαν το
γεγονός ότι η γεωγραφία αποτελεί
ένα ενοποιητικό στοιχείο εξ αιτίας του
Ελληνικού και Τουρκικού εθνικισμού
που αντιλαμβάνονταν την Κύπρο
ως επέκταση της Ελλάδας ή της
Τουρκίας.
Για να υποβαθμίσουν τις κοινές
ευαισθησίες της γεωγραφίας της
Κύπρου οι οποίες αναφέρονταν στις
κοινότητες, επινόησαν ανοησίες του
τύπου «Το μοναδικό πράγμα που
είναι Κυπριακό στην Κύπρο είναι το
γαϊδούρι».
Η καταγραφή του χαλουμιού/
χελλίμ ως κοινό προϊόν αυτής της
γεωγραφίας τώρα, έχει αποτελέσει ένα όμορφο παράδειγμα της
ύπαρξης των κοινών των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων
που πηγάζουν από την γεωγραφία
της χώρας. Οι παραγωγικές και
καταναλωτικές συνήθειες που πηγάζουν από την γεωγραφία και τις
φυσικές συνθήκες, όπως παντού έτσι
και στην Κύπρο, αποτελούν κομμάτι
των ταυτοτήτων των κοινοτήτων.
Στην χώρα μας που ο εθνικισμός
διαίρεσε, πολιτικοποιώντας την εθνοτική διαφορά, η γεωγραφία είναι ένα
ενοποιητικό στοιχείο.
Και η γεωγραφική καταχώρηση
του χαλουμιού/χελλίμ είναι το πιο
όμορφο παράδειγμα σε αυτό!
* Ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ είναι
Τουρκοκύπριος και εκλέγεται Ευρωβουλευτής με το ΑΚΕΛ Κύπρου.
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Παροικιακοί Σύλλογοι Ν.Α.

“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, Μάιος 2021
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Ðáëëáêùíéêüò Óýëëïãïò Í.Á. “Ï Ëåùíßäáò”
ÃñÜöåé:
×ñÞóôïò Ã. ÂëÜ÷ïò
Ìüíï ôá ðéï óçìáíôéêÜ Ýñãá
ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ìðïñþ íá
ðáñïõóéÜóù óå áõôü ôï ìéêñü
êåßìåíï áöïý ðñüêåéôáé ãéá
38 ðåñßðïõ ÷ñüíéá óõíå÷ïýò
äñáóôçñéüôçôáò ôùí ìåëþí.
Äå èá áíáöÝñù ôá ðÜìðïëëá
ïíüìáôá ôùí áîéùìáôïý÷ùí,
óõìâïýëùí êáé ìåëþí ôùí
äéáöüñùí åðéôñïðþí ðïõ Ý÷ïõí
åñãáóôåß êáé åñãÜæïíôáé. ÁõôÜ
êáôáãñÜöïíôáé óôá ðñáêôéêÜ
óõíåäñéÜóåùí êáé ðñüóöáôá
óôá åíôõðá “ËáêùíéêÜ ÍÝá”
êáé “Ëáêùíéêü Äåëôßï” ðïõ
åêäßäïíôáé áðü ôï óýëëïãï.
Ïëá áõôÜ ôá íôïêïõìÝíôá
âñßóêïíôáé óôç âéâëéïèÞêç
ôïõ Ëáêùíéêïý ÊÝíôñïõ, óôï
24 Aldridge Avenue, Plympton
Park, South Australia.
Ìéëþíôáò ãåíéêÜ ìðïñïýìå
íá ðïýìå üôé ðñüêåéôáé ãéá åíáí
áñêåôÜ äñáóôÞñéï ïñãáíéóìü.
ÁíÜ ðÜóá óôéãìÞ 25 ìå 30 ìÝëç
ôïõ óõëëüãïõ âñßóêïíôáé
Ýôïéìïé ãéá íá äéïñãáíþóïõí
äéÜöïñåò åêäçëþóåéò. ÊÜèå
åâäïìÜäá ðñáãìáôïðïéåßôáé
êáé ìéá ôïõëÜ÷éóôïí åêäÞëùóç.
ÐáñáóêåõÞ âñÜäõ åßíáé ãéá
÷ñüíéá ôþñá êáèéåñùìÝíç ùò
ïéêïãåíåéáêÞ âñáäéÜ ìå ãåýìá
êáé áíáøõêôéêÜ êáé ìå ïìéëßåò
ðÜíù óå äéáöïñá èÝìáôá êáé
óõæçôÞóåéò. ÁõôÝò ïé âñáäéÝò
åßíáé éäéáßôåñá ÷ñÞóéìåò ãéá
ôéò ãõíáßêåò ðïõ âñßóêïõí ôçí
åõêáéñßá íá âãïýíå áðü ôçí
êáèçìåñéíÞ ñïõôßíá êáé áðü ôç
ìïíáîéÜ áöïý ôá ðáéäéÜ ôïõò
Ý÷ïõí ðáíôñåõôåß.
Ç óõììåôï÷Þ áíäñþí êáé
ãõíáéêþí óôç æùÞ ôïõ óõëëüãïõ
åßíáé ìéá ðáëéÜ êáé ðïëýôéìç
ðáñÜäïóç. Áñ÷éóå áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ 100 ðåñßðïõ ìÝëç
ßäñõóáí ôï óýëëïãï óå Ýíá
ïßêçìá óôçí ïäü Wright, óôï
êÝíôñï ôçò ÁäåëáÀäáò. ÌÝ÷ñé
1000 Üôïìá ðáñåõñÝèçêáí óå
Ýíáí ðñùôï÷ñïíéÜôéêï ÷ïñü.
ÁõôÞ ç ðáñáäïóéáêÞ óõììåôï÷Þ áðïäåß÷ôçêå äçìéïõñãéêÞ
óôïí éóôïñéêü ñüëï ôïõ
Óõëëüãïõ íá ðñïóöÝñåé êáé íá
êÜíåé Ýñãá ãéá ôá ìÝëç ôïõ, ãéá
ôçí ðáñïéêßá êáé ôç ãåíÝôåéñá
êáé ãéá ôçí Ðïëéôåßá ðïõ æïýìå.
Éóùò ôï ðéï áîéüëïãï Ýñãï
åßíáé ôï Ëáêùíéêü ÊÝíôñï ôï
ïðïßï ëåéôïõñãåß ãéá êÜìðïóá
÷ñüíéá ìå åõñý÷ùñç áßèïõóá
ãéá 250 ìå 300 Üôïìá, ìðïõöÝ êáé âéâëéïèÞêç. Ãéá íá ïëïêëçñùèåß - Ý÷åé áêüìá ëßãåò
åëëåßøåéò - ÷ñåéÜóôçêáí ðïëëÜ
Ýîïäá êáé áñêåôÞ åèåëïíôéêÞ
åñãáóßá áðü ôå÷íßôåò êáé åñãÜôåò/ôñéåò.
Ðëïýóéá åßíáé êáé ç âéâëéïèÞêç ìå 900 ðåñßðïõ âéâëßá ðïõ
äáíåßæïíôáé ôá ìÝëç êáé ìç ìÝëç

ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá éóôïñßá,
ìõèéóôïñÞìáôá, ðïëéôéêÜ, èñçóêåßá êáé éäéáßôåñá ãéá ôç Ëáêùíßá.
Áîéüëïãç åßíáé êáé áõôü
ðïõ ëÝìå “ðíåõìáôéêÞ” Þ “ðïëéôéóìéêÞ êßíçóç” ç ïðïßá ðÞñå
ðïëëÝò ìïñöÝò: ÄéáëÝîåéò
êáé ïìéëßåò ðÜíù óå éóôïñéêÜ
ãåãïíüôá óôç Ëáêùíßá üðùò
ç åêóôñáôåßá ôïõ ÄñÜìáëç
ôï 1825, ç ðñïóöïñÜ ôïõ Ð.
ÊñåâáôÜ óôçí åðáíÜóôáóç
ôïõ 1821 êáé ï Üäéêïò ÷áìüò
ôïõ, ôï ïëïêáýôùìá ôùí Âñïíáôáìéôþí, ç åêôÝëåóç Ëáêþíùí
áðü ôïõò Ãåñìáíïýò íáæß óôçí
êáôï÷Þ êáé ç åêôÝëåóç ôùí 118
ðáôñéùôþí óôï ÌïíïäÝíôñé
ôï ÍïÝìâñç ôï 1943 - êÜôé ðïõ
ìíçìïíåýåôáé êÜèå ÷ñüíï.
Åðßóçò, äéÜëåîç / óõíáõëßá ãéá
ôïí ËÜêùíá ðïéçôÞ ÃéÜííç Ñßôóï
êáé äéÜëåîç ðÜíù óôçí ðïëýôéìç
óõíåéóöïñÜ ôùí ÅëëÞíùí
ìåôáíáóôþí óôçí ÁõóôñáëÝæéêç
êïéíùíßá.
ÐñÝðåé åðßóçò íá óçìåéþóù
üôé óõ÷íÜ êÜèå ÐáñáóêåõÞ
âñÜäõ, ãßíïíôáé ïìéëßåò ãéá ôá
÷ùñéÜ ìáò. Êáé áõôÞ åßíáé ìéá
êáèéåñùìÝíç âñáäéÜ ìå ôçí
ïíïìáóßá “ôï ÷ùñéü ìïõ”. Êáé
Üëëïé âïçèïýí ôïí ïìéëçôÞ áí
÷ñåéáóôåß.
ÐñïâÜëïíôáé åðßóçò ôáéíßåò
óôç ìåãÜëç ïèüíç ãýñù áðü
ôïðßá ôçò Ëáêùíßáò - êÜôé ðïõ
äßíåé ôçí åõêáéñßá óôç äåýôåñç
ãåíéÜ íá ìÜèïõí ãéá ôïí ôüðï
ôùí ãïíÝùí êáé ðñïãüíùí ôïõò.
Åêôüò áðü ôéò êáèéåñùìÝíåò
åïñôÝò - åèíéêÝò, ôçò ìçôÝñáò,
ôïõ ðáôÝñá êáé ôçò ãõíáßêáò - ï
óýëëïãïò Ý÷åé ôþñá êáèéåñþóåé
êáé ôç ìÝñá ôçò ÃéáãéÜò êáé ôïõ
Ðáððïý.
Óôéò äåêáåôßåò ôïõ ‘50 - ‘70,
üôáí ç ãåíÝôåéñá äåí åõçìåñïýóå ôüóï ðïëý, ï óýëëïãïò
áíôáðïêñßèçêå óôï êÜëåóìá íá
âïçèÞóåé. Åíßó÷õóå ïéêïíïìéêÜ
ìÝ÷ñé äÝêá ïéêïãÝíåéåò, óôÝëíïíôáò 1500 ìå 3000 äïëëÜñéá óå
êÜèå ðåñßðôùóç. Äþñéóå êáé
Ýíá íïóïêïìåéáêü áõôïêßíçôï
óôï Íïóïêïìåßï ÓðÜñôçò áîßáò
$20,000 äïëëÜñßùí.
×éëéÜäåò äïëëÜñéá Ýóôåéëå
ï Óýëëïãïò ãéá ôïõò óåéóìüðëçêôïõò ôçò ÊáëáìÜôáò,
ÁèÞíáò êáé Èåóóáëïíßêçò êáé
ðñüóöáôá ãéá ôá èýìáôá ôïõ
ôóïõíÜìé ôçò Áóßáò.
Ìå ôçí ðñïþèçóç ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò êáé ç öéëáíèñùðßá
åßíáé Ýíá óçìáíôéêü óôïé÷åßï
ôïõ óõëëüãïõ ìáò. Áñ÷éóå ëßãï
ìåôÜ ôçí ßäñõóç ôïõ ìÜëéóôá ìå
ôçí ðáñï÷Þ åíßó÷õóçò óå ïêôþ
ïéêïãÝíåéåò åäþ óôçí ÁäåëáÀäá.
Óõíå÷ßóôçêå ìå äùñåÝò óôá
íïóïêïìåßá êáé Üëëá éäñýìáôá
ôçò Íüôéáò Áõóôñáëßáò êáé ôçò
ãåíÝôåéñáò ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò.
Ìå ôïí ðïëéôéóìü ï Óýëëï-

ãïò ðÜíôïôå Ýâëåðå ôçí áíÜãêç
íá åíéó÷õèïýí ïé ðñïóðÜèåéåò
ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò åëëçíéêÞò
ãëþóóáò.
Åêôüò áðü ôç âéâëéïèÞêç, ôá
Ýíôõðá êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò, ï óýëëïãïò Ý÷åé õðïóôçñßîåé çèéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ ôï
ôìÞìá Åëëçíéêþí óðïõäþí
óôï ðáíåðéóôÞìéï Öëßíôåñò,
ôá ÅëëçíéêÜ ðñïãñÜììáôá ôïõ
óôáèìïý 5ÅÂÉ, ó÷ïëåßá üðïõ
äéäÜóêåôáé ç åëëçíéêÞ üðùò
ôï äçìïôéêü ôïõ Áóêïô Ðáñê
ôï ïðïßï äßíåé âñáâåßá óôïõò
áñéóôïý÷ïõò êÜèå ÷ñüíï êáé
÷ñçìáôéêÞ åíßó÷õóç êáôÜ
äéáóôÞìáôá. ÔÝôïéåò ðñùôïâïõëßåò Ýöåñáí ôï óýëëïãï
ìáò óå óôåíÞ óõíåñãáóßá ìå
ôï Äçìáñ÷åßï ôïõ ÌÜñéïí óå
èÝìáôá êïéíïý åíäéáöÝñïíôïò
üðùò ïé åêäçëþóåéò ãýñù
áðü ôç “ÌÝñá ôçò Áñìïíßáò”.
Ç ôåëåõôáßá ðñùôïâïõëßá
ìáò áöïñïýóå ôçí åöáñìïãÞ
ôçò éóüôçôáò óõëëüãùí óå
èÝìáôá äçìáñ÷éáêþí öüñùí
êáé ôåëþí, ôï Land Tax, êáé
êñáôéêþí åðé÷ïñçãÞóåùí.
Íáé, ãßíïíôáí äéáêñßóåéò åéò
âáñïò ôùí ðáñïéêéáêþí ìáò
ïñãáíéóìþí. Éóùò ãßíïíôáé
áêüìá - êÜôé ðïõ äåí åßíáé
óùóôü óå ìéá äçìïêñáôéêÞ êáé
ðïëõðïëéôéóìéêÞ êïéíùíßá ðïõ
üëïé ìáò áãùíéóôÞêáìå íá
äçìéïõñãÞóïõìå.
Íá áíáöÝñù êáé ôï ãåãïíüò
üôé ï Ðáëëáêùíéêüò Óýëëïãïò
óõíÝâáëå óôçí ßäñõóç ôçò
ÐåëïðïíçóéáêÞò ïìïóðïíäßáò
ôçò Íüôéáò Áõóôñáëßáò ðñéí
ëßãá ÷ñüíéá.
Ïðùò êÜèå ðáñïéêéáêü
óùìáôåßï ï óýëëïãïò ìáò åß÷å
êáé Ý÷åé ôá ðñïâëÞìáôÜ ôïõ.
Åíá ãåíéêü ðñüâëçìá åßíáé ðùò
íá óõììåôÝ÷ïõí ôá ìÝëç ôçò
äåýôåñçò - êáé ôñßôçò - ãåíéÜò
óôç æùÞ ôùí óõëëüãùí. Óôç
äéêÞ ìáò ðåñßðôùóç êÜíáìå
ü,ôé ìðïñïýóáìå êáé ðåôý÷áìå
áñêåôÜ. Óå ìéá ðåñßïäï ó÷åäüí
üëá ôá ìÝëç ôïõ óõìâïõëßïõ
ìáò Þôáí Áõóôñáëï-ãåííçìÝíá.
Êáé äõï Ðñüåäñïé ôïõ óõëëüãïõ ìáò åß÷áí ãåííçèåß óôçí
Áõóôñáëßá.
Áðü ôç äéêÞ ìïõ ðåßñá ôÝôïéá
ðñïâëÞìáôá ëýíïíôáé êáëýôåñá
ìå ôïí äéÜëïãï óå èÝìáôá
ïõóßáò áíáöïñéêÜ ìå ôï ñüëï
ôïõ óõëëüãïõ óôéò óõíèÞêåò
ðïõ âñéóêüôáí. ÊÜðùò Ýôóé
ôá âëÝðáíå ïé ðñùôïðüñïé
ôïõ Ðáëëáêùíéêïý Óõëëüãïõ
ôçò Í. Áõóôñáëßáò êáé áõôïß
ðïõ ôïõò áêïëïýèçóáí. Ôá
Ýñãá ôïõò, ðïõ ðñïóðÜèçóá
íá êáôáãñÜøù, äåß÷íïõí üôé
üëïé åß÷áí åõãåíéêÜ éäáíéêÜ
êáé ïñÜìáôá ðïõ ìðïñïýóáí
íá ãßíïõí ðñÜîç ìå óõëëïãéêÞ
åñãáóßá.

ÐÁÍÙ: Ïé ËÜêùíåò ôçò Íüôéáò
Áõóôñáëßáò åñãÜæïíôáé
åèåëïíôéêÜ το 2001 ãéá ôçí
áíακαίνιση ôïõ Ëáêùíéêïý
ÊÝíôñïõ - ðïõ âñßóêåôáé óôï
24 Aldridge Avenue, Plympton
Park, South Australia.
ÄÅÎÉÁ: η Βούλα Γιαννοπούλου
με μουσικούς της παροικίας
στη διάλεξη με θέμα «Η
επιρροή της γυναίκας στη
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου».
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
στην Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας και έλαβε χώρα στο
Παλλακωνικό Κέντρο το 2001
ÁΡΙΣΤΕΡΑ: Μέλη
του Παλλακωνικού
Συλλόγου στο
πανηγύρι που
γίνεται σην φάρμα
της οικογένειας
Καπίρη στην Virginia
σε συνεργασία με
την Ελληνική Ορθ.
Κοινότητα Ν.Α. - γύρω
στο 2013.
ÁÑÉÓÔÅÑÁ: Στην
αναμνηστική φωτογραφία απεικονίζονται
οι συμμετέχοντες από
το πρώτο διαγωνισμό
τραγουδιού, το 2012.
Από πίσω αριστερά
Αργύρης Πήλιουρας
3ος, Στέλιος Χαγιάς,
Δήμος Κούρλας 2ος,
Κούλα Κατσάμπη,
Στραυρούλα Πάντου,
Μαρία Γιαμαίου, Άννα
Ζούνη. Μπρόστα
οι οργανοπαίχτες
Μιχάλης Παπαχαραλάμπους και Βασίλης
Μουτζούρης με
τη νικήτρια του
διαγωνισμού Γεωργία
Βλάχου.

The Laconian Society
of SA “Leonidas” Inc.

The Greek community organisations of SA

Edited by Michael Tsounis (2005)
From Christos G. Vlachos
we have the story of a very busy
community organisation of which
he has been an active member
for many years. It was founded
38 years ago at a meeting in
Wright Street, Adelaide, by about
100 immigrants from Laconia,
a province or prefecture of SE
Peloponnese with Sparta as its
capital.
Among its many achievements
is the spacious Laconian hall
in Plympton Park, complete with
kitchen, bar and library with numerous books on a variety of subjects: history, culture, religion and
Laconia. The Society also publishes its Laconian News and Laconian
Bulletin which contain articles
written by members in Greek or
English on the Society's activities
and topics of a more general interest.
From the Greek text supplied by
Mr Vlachos and the Society's publications we get a picture of a hard-

From the AGM of the Association held at the Laconian Hall, 24 Aldridge Avenue, Plympton Park, S.A.
working and creative community
of people especially in the areas of
philanthropy, culture and education.
From their various social and
cultural activities valuable funds
were raised at different times for
specific causes such as the needy
families in Adelaide and Laconia,
Adelaide's hospitals and Sparta's
hospital which received $20,000 to
buy an ambulance vehicle; earth-

quake victims in Kalamata, Athens
and Thessaloniki and, lately, $
4,000 for the Tsunami victims.
The Society's cultural activities
have included commemorations
of important historical events in
Laconia during the 1821 independence struggles from the Ottoman
Empire and the German Nazi
occupation when 118 innocent
Monodentri villagers were massacred in November 1943. The

Laconian poet Yiannis Ritsos was
honoured by a lecture and a concert.
Friday night has been set aside
for family gatherings during which
members are invited to speak
about their villages. There are also
regular video screenings of different Laconian sites which interest
the Australian born.
Education has been a priority on the Society's agenda. This

has included financial support for
the teaching of Modern Greek at
Flinders University and the Ascot
Park Primary School.
Another feature is the active
participation of Laconians in their
organisation. At any one time
as many as 30 members of the
Society's different committees
are available to plan and organise its activities. The Australian
born too have been active. Two
of them have served as presidents
while larger numbers have been
active on the various committees.
Non members are invited to participate, according to Mr Vlachos.
The Society participates in the
life of the Marion Council and is
also an active member of the SA
Peloponnesian Federation with six
other prefecture (nomoi) organisations.
There is much more to be told
about the collective contribution of
Laconians to the Greek community,
South Australia and their homeland through untiring effort. I hope
someone writes a book on the story
of South Australian Laconians.
There is ample material for such a
worthy topic.

Ιστορικά - Γεγονότα

“Ðáñïéêéáêü ÂÞìá”, ΜÜéïò 2021
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ÐñùôïìáãéÜ ôïõ 1919 - 14 ÌáÀïõ ìå ôï
íÝï çìåñïëüãéï. Ðñùß - ðñùß áðü ôï åëëçíéêü
èùñçêôü «ÁâÝñùö» ðïõ åßíáé áãêõñïâïëçìÝíï
óôï ëéìÜíé ôçò Óìýñíçò, âãáßíïõí Ýíáò
êåëåõóôÞò êáé ôÝóóåñéò ðåæïíáýôåò. Ùñá 8
öôÜíïõí óôá ãñáöåßá ôçò åëëçíéêÞò åöçìåñßäáò «ÁìÜëèåéá» êáé åðéôÜóóïõí ôìÞìá ôùí
ôõðïãñáöåßùí ôçò. Áðïìïíþíïõí ôñåéò óôïé÷åéïèÝôåò êáé ðéåóôÝò êáé ôïõò äßíïõí åíôïëÞ
íá ôõðþóïõí ìå áðüëõôç ìõóôéêüôçôá ìéá
ðñïêÞñõîç óôá åëëçíéêÜ êáé óôá ôïõñêéêÜ. Ç
ðñïêÞñõîç èá ôïé÷ïêïëëïýíôáí óôçí ðüëç ôçí
åðïìÝíç.
ÊáôÜ ôï ìåóçìÝñé, óôñáôéùôéêÜ áãÞìá-ôá
áðïâéâÜóôçêáí áðü ôï «ÁâÝñùö» êáé áðü ôá
Üëëá äýï åëëçíéêÜ èùñçêôÜ ðïõ âñßóêïíôáí
óôï ëéìÜíé - ôï «ËÞìíïò» êáé ôï «Êéëêßò»
- êáé êáôÝëáâáí äéÜöïñá óçìåßá ôçò ðñïêõìáßáò, åíßó÷õóáí ôç öñïõñÜ ôïõ åëëçíéêïý
ðñïîåíåßïõ êé Ýëáâáí èÝóåéò ãéá ôçí êáôÜëçøç
ôïõ ôïõñêéêïý åîùôåñéêïý öñïõñßïõ ôçò
Óìýñíçò. Ôáõôü÷ñïíá, áãÞìáôá áðïâéâÜóôçêáí êáé áðü ôá óõììá÷éêÜ ðëïßá ôçò ÁÍÔÁÍÔ
ðïõ âñßóêïíôáí åêåß, ìå óêïðü ôç öñïýñçóç
ôùí äéêþí ôïõò Áñìïóôåéþí. Çôáí öáíåñü
ðùò êÜôé ðïëý óïâáñü åôïéìáæüôáí ðïõ Þôáí
áäýíáôï íá ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôï áêüìç êáé
áðü ôïõò ðéï áäáåßò óôá óôñáôéùôéêÜ æçôÞìáôá.
Ùñá 5 ôï áðüãåõìá. Óôï ÌÝãá Óõíïäéêü
ôçò Ìçôñüðïëçò Óìýñíçò óõññÝåé üëç ç
áöñüêñåìá ôçò ðüëçò. Å÷ïõí ðñïóêëçèåß
ïé äçìïãÝñïíôåò, ôá ìÝëç ôçò ÊåíôñéêÞò
ÅðéôñïðÞò, ïé äçìïóéïãñÜöïé êáé ïé
ðñüêñéôïé ôçò ðñùôåýïõóáò ôçò éóôïñéêÞò
Éùíßáò. Óå ëßãï, ç ìåãÜëç áõôÞ áßèïõóá ôïõ
ìçôñïðïëéôéêïý ìåãÜñïõ èá ãåìßóåé áóöõêôéêÜ,
êé üôáí ðéá èá èåùñçèåß üôé ç ðñïóÝëåõóç
Ý÷åé ïëïêëçñùèåß, è' áíÝâåé óôï âÞìá ï
ìçôñïðïëßôçò, ï Óìýñíçò ×ñõóüóôïìïò. Ï
ëüãïò ôïõ áðïëýôùò óáöÞò, äåí áöÞíåé ôï
ðáñáìéêñü ðåñéèþñéï ãéá ðáñáíïÞóåéò. Èá ðåé:
«Áäåëöïß, ôï ðëÞñùìá ôïõ ÷ñüíïõ
åðÝóôç. Ïé ðüèïé ôùí áéþíùí åêðëçñïýíôáé. Ïé
Ýêôáêôïé ÷ñüíïé Þããéóáí. Áé ìåãÜëáé åëðßäåò
ôïõ ãÝíïõò ìáò, ï áíýóôáêôïò, ï óöïäñüò,
ï ìý÷éïò, ï èåñìüò, ï êáßùí êáé öëïãßæùí ùò
ï ðåðõñá-êôùìÝíïò óßäçñïò ôá óðëÜ÷íá
ìáò ðüèïò ðñïò Ýíùóéí ìåôÜ ôçò ìçôñüò ìáò
ÅëëÜäïò, éäïý êáôÜ ôç óÞìåñïí éóôïñéêÞí
êáé áîéïìíçìüíåõôïí çìÝñáí ôçò 1çò ÌáÀïõ
ãßíåôáé ðñÜãìá êáé ãåãïíüò ôåôåëåóìÝíïí...
Ç áðïâßâáóéò ôùí åëëçíéêþí ìåñáñ÷éþí
åéò ôá ÌéêñáóéáôéêÜ ðáñÜëéá Þñîáôï, ôï
åîùôåñéêüí öñïýñéïí ôçò Óìýñíçò êáôåëÞöèç
õðü ôùí åëëçíéêþí óôñáôåõìÜôùí. Áýñéï ïé
åëåõèåñùôÝò ìáò åéóÝñ÷ïíôáé... Ç ìéêñÜ êáé
Ýíäïîïò ÅëëÜò, ìåãåèõíïìÝíç ïýôù, èá âáäßóç
ãïñãþ ôù âÞìáôé ðñïò åíäïîüôáôïí ìÝëëïí...
Ôï æÞôçìá Þôï íá èÝóç Üðáî ôïí ðüäá ôçò åðß
ôçò ÌéêñÜò Áóßáò êáé ôçò ÈñÜêçò êáé ôïí Ýèçêå
ðëÝïí âáñýí". Êáé êáôÝëçîå åíèïõóéùäþò:
"ÆÞôù ç ÌåãÜëç ìáò Ðáôñßò ÅëëÜò. ÆÞôù ç
ÅëëçíéêÞ Óìýñíç. ÆÞôù ï ÂåíéæÝëïò. ÆÞôù

ï íáýáñ÷üò ìáò Çëßáò ÌáõñïõäÞò. ÆÞôù ç
Ýíùóßò ìáò ìåôÜ ôçò ìçôñüò ÅëëÜäïò».
Ôïí ×ñõóüóôïìï äéáäÝ÷ôçêå óôï âÞìá ï
Õðáôïò ÁñìïóôÞò ôçò ÅëëÜäáò óôç Óìýñíç
Íáýáñ÷ïò Çë. ÌáõñïõäÞò, ï ïðïßïò ìåôÜ áðü
Ýíá óýíôïìï ÷áéñåôéóìü äéÜâáóå ôï äéÜããåëìá
ôïõ Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ ðñïò ôïõò Åëëçíåò
ôçò ðüëçò «Ôï ÐëÞñùìá ôïõ ÷ñüíïõ Þëèåí»,
Ýëåãå ï ÂåíéæÝëïò. Êáé ðñüóèåôå: «Ç ÅëëÜò
åêëÞèç õðü ôïõ Óõíåäñßïõ ôçò ÅéñÞíçò íá
êáôáëÜâç ôç Óìýñíçí ßíá áóöáëßóç ôçí
ôÜîéí. Ïé ïìïãåíåßò åííïïýóéí üôé ç áðüöáóéò
áõôÞ åëÞöèç äéüôé åí ôç óõíåéäÞóåé ôùí
äéåõèõíüíôùí ôï ÓõíÝäñéï åßíáé áðïöáóéóìÝíç
ç Ýíùóéò ôçò Óìýñíçò ìåôÜ ôçò ÅëëÜäïò».
×ùñßò áìöéâïëßá ï ÂåíéæÝëïò äåí Ýëåãå ôçí
áëÞèåéá, ïýôå ãéá ôïõò ëüãïõò ðïõ èá ðÞãáéíáí
óôç Óìýñíç ôá åëëçíéêÜ óôñáôåýìáôá, ïýôå
ãéá ôï ðïéïé Þôáí ðßóù áðü áõôÞí ôçí áðüöáóç
ôçò åðÝìâáóçò, ïýôå ãéá ôéò ðñáãìáôéêÝò
ðñïèÝóåéò ôùí äéåõèõíüíôùí óôï óõíÝäñéï
åéñÞíçò ôïõ Ðáñéóéïý.

Óôñáôüò êáôï÷Þò

2 ÌáÀïõ 1919. Áðü ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò
þñåò óôïõò ôïß÷ïõò ôçò Óìýñíçò Ý÷åé
ôïé÷ïêïëëçèåß ç ðñïêÞñõîç ðïõ ôõðþèçêå
--óôá åëëçíéêÜ êáé óôá ôïõñêéêÜ-- óôá
ôõðïãñáöåßá ôçò «ÁìÜëèåéáò». Áðü ôïõò
ôßôëïõò êáé ìüíï ôïõ êåéìÝíïõ Þôáí óáöÝò ôé
Ýìåëëå íá îçìåñþóåé.

«Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÓÔÑÁÔÏÕ
ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÊÁÔÏ×ÇÓ
ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÊÁÔÏÉÊÏÕÓ

ÖÝñù åéò ãíþóéí õìþí üôé êáô' åíôïëÞí
ôçò êõâåñíÞóåþò ìïõ (åíåñãïýóçò åê
óõìöþíïõ ìåôÜ ôùí ÓõììÜ÷ùí) ðñïâáßíù
åéò óôñáôéùôéêÞí êáôÜëçøéí ôçò Óìýñíçò êáé
ôùí ðÝñéî. Ç êáôï÷Þ áõôÞ óêïðüí Ý÷åé ôçí
åîáóöÜëéóéí ôùí ðëçèõóìþí êáé ðñïóôáóßáí
åí ãÝíåé ôçò åííüìïõ ôÜîåùò...». Çôáí
ðÜíôïôå êáíüíáò üëïé ïé óôñáôïß êáôï÷Þò íá
åðéêáëïýíôáé åõãåíåßò óêïðïýò. ÁëëÜ áõôü
Þôáí ôï ëéãüôåñï.
Ìüëéò îçìÝñùóå, ï åëëçíéêüò ðëçèõóìüò
ôçò Óìýñíçò êáôÝâçêå óôï ëéìÜíé, ðåñéìÝíïíôáò íá õðïäå÷ôåß ôá åëëçíéêÜ óôñáôåýìáôá
ùò åëåõèåñùôÝò. Äõóôõ÷þò, äåí ìðïñïýóå íá
ãíùñßæåé ôé èá áêïëïõèïýóå ôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ.
Óôéò 7.30 ð.ì. ìðÞêå óôï ëéìÜíé ôï õðåñùêåÜíéï
ÐÁÔÑÉÓ, áêïëïýèçóå ôï áêôïðëïúêü
ÁÔÑÏÌÇÔÏÓ, óôç óõíÝ÷åéá ôï õðåñùêåÜíéï
ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇÓ, êáôüðéí ôï áêôïðëïúêü
ÁÄÑÉÁÔÉÊÏÓ êáé ôï ÅËÄÁ. Óå ìåãÜëç áðüóôáóç
öáßíïíôáí íá Ýñ÷ïíôáé ôá âñáäýðëïá óêÜöç
ÊÁËÏÕÔÁÓ, ÁÈÇÍÁ, ÑÅÐÏÕËÇÓ, ÁÑÇÓ,
ÏÕÑÁÍÉÁ, ÎÅÍÏÕËÁ, ÁÑÃÏËÉÓ êáé ÄÅËÖÉÍÉ.
Ôá óôñáôéùôéêÜ ôìÞìáôá ôçò 1çò ÅëëçíéêÞò Ìåñáñ÷ßáò, óéãÜ - óéãÜ êáé ìå ôÜîç
áðïâéâÜæïíôáé. Ï êüóìïò ðáñáëçñåß êé ï
ìçôñïðïëßôçò ×ñõóüóôïìïò, «öÝñùí ôá
÷ñõóïðïßêéëôá ÜìöéÜ ôïõ, åðÜíù åéò ôï áìÜîé
ðïõ ôïí Ýöåñå áðü ôç ìçôñüðïëéí, êÜôù÷ñïò

åõëïãïýóå ôïõò áðïâéâáæïìÝíïõò». Äõóôõ÷þò
ãéá ôïõò åëëçíéêïýò ðëçèõóìïýò ôçò ðåñéï÷Þò
êáé ôïõò Åëëçíåò óôñáôéþôåò ïé åõëïãßåò
ôïõ äåí áðïäåß÷ôçêáí ÷ñÞóéìåò. Ëßãá ëåðôÜ
ìåôÜ ôéò åõëïãßåò ôìÞìáôá ôïõ åëëçíéêïý
óôñáôïý «êáôÜ ôçí êßíçóÞ ôïõò ìÝóá óôçí
ðüëç, ðñïóâëÞèçêáí áéöíéäéáóôéêÜ áðü
Ôïýñêïõò óôñáôéþôåò êáé ðïëßôåò». Ôï ìÝëëïí
åðéöýëáóóå ðïëý ÷åéñüôåñåò åêðëÞîåéò.

Ç ÌéêñáóéáôéêÞ Åêóôñáôåßá
êáé ïé ÌåãÜëåò ÄõíÜìåéò

Áí åîåôÜóïõìå ôõðéêÜ ôï æÞôçìá, ôá
åëëçíéêÜ óôñáôåýìáôá áðïâéâÜóôçêáí óôç
Óìýñíç ýóôåñá áðü áðüöáóç ôïõ ÁíùôÜôïõ
Óõììá÷éêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óõíåäñßïõ ôùí
Ðáñéóßùí. ÁëëÜ, üðùò ðïëý óùóôÜ ðáñáôçñåß
ï Í. Øõñïýêçò, «ç áðüöáóç ãéá áðïóôïëÞ
åëëçíéêïý óôñáôïý óôç ÌéêñÜ Áóßá Üíïéãå
äéÜðëáôá ôï äñüìï ôçò ôõ÷ïäéùêôéêÞò ðåñéðÝôåéáò êáé ôçò êáôáóôñïöÞò... Ç áðüöáóç
åß÷å ðáñèåß ðßóù áðü ôéò ðëÜôåò ôçò Éôáëßáò
êáé ÷ùñßò êáìßá åããýçóç ãéá ôç ìåëëïíôéêÞ
óôÜóç ôùí ÇÐÁ êáé ôçò Ãáëëßáò Þ êáëýôåñá
ìå ôç âåâáéüôçôá üôé ç óôÜóç ôïõò èá Üëëáæå
ïðùóäÞðïôå êáé ìÜëéóôá ðïëý óýíôïìá».
Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ç óôÜóç ôùí ÌåãÜëùí
ÄõíÜìåùí ôçò åðï÷Þò åêåßíçò åß÷å ùò åîÞò:
Ïé ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò Þôáí áíôßèåôåò
ìå ôéò åëëçíéêÝò äéåêäéêÞóåéò óôç ÌéêñÜ
Áóßá äåäïìÝíïõ üôé óôç óýãêñïõóÞ ôïõò
ìå ôïõò ÁããëïãÜëëïõò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí
ðëïõôïðáñáãùãéêþí ðçãþí ôçò ðåñéï÷Þò
åß÷áí óõìöÝñïí íá ìç äéáëõèåß ç ÏèùìáíéêÞ
Áõôïêñáôïñßá. Ôç èÝóç ôïõò áõôÞ ôçí
åß÷áí åêöñÜóåé áðåñßöñáóôá ìå ôï ãíùóôü
äéÜããåëìá ôùí «14 óçìåßùí» ôïõ ÐñïÝäñïõ
Ïõßëóïí, üðïõ óôï 12ï óçìåßï åêöñáæüôáí
ñçôÞ êáé êáôçãïñçìáôéêÞ Üñíçóç óôï
åíäå÷üìåíï äéáìåëéóìïý ôçò ÏèùìáíéêÞò
Áõôïêñáôïñßáò.
Ç Éôáëßá, ðïõ êáôåß÷å ôá ÄùäåêÜíçóá,
åß÷å óáöåßò âëÝøåéò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÌéêñÜò
Áóßáò, áíôáãùíéæüôáí åõèÝùò ôçí ÅëëÜäá
êáé ôï ÌÜñôç ôïõ 1919 äå äßóôáóå íá êÜíåé
áðüâáóç óôçí ÁôôÜëåéá, ó÷åäéÜæïíôáò íá åðåêôåßíåé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôéò êôÞóåéò ôçò.
Ôçí êáôÜóôáóç ðåñéÝðëåêå ðåñéóóüôåñï ôï
ãåãïíüò üôé «ç Ãáëëßá êáé ç ÌåãÜëç Âñåôáíßá
åß÷áí õðïó÷åèåß ôçí ðáñá÷þñçóç ôùí
ìéêñáóéáôéêþí ðáñÜëéùí åäáöþí óôçí Éôáëßá».
Ç áíéêáíüôçôá ôçò Ôïõñêßáò ôïõ
ÓïõëôÜíïõ íá åðéâÜëåé ôÜîç óôï åóùôåñéêü
ôçò ÷þñáò êáé íá êáèõðïôÜîåé ôï åèíéêü
åðáíáóôáôéêü êßíçìá, õðï÷ñÝùóå ôéò
ÌåãÜëåò ÄõíÜìåéò íá áíáæçôÞóïõí Ýíáí
îÝíï áóôõíüìï ðïõ èá Ýöåñíå óå ðÝñáò
áõôÞ ôç äïõëéÜ, ïýôùò þóôå áõôÝò íá
ìïéñÜóïõí ìå ôçí çóõ÷ßá ôïõò ôçí Åããýò
ÁíáôïëÞ êáé éäéáßôåñá íá êáíïíßóïõí ðïéïò èá
êõñéáñ÷ïýóå óôá ðåôñÝëáéá ôçò Ìï-óïýëçò
êáé ôçò Ìåóïðïôáìßáò. Åðßóçò, õðÞñ÷å
äéáìÜ÷ç áíáìåôáîý ôïõò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí

óõãêïéíùíéáêþí êüìâùí, åíþ åß÷áí óïâáñÝò
áíïéêôÝò ðëçãÝò ìå ôï áíôéáðïéêéáêü êßíçìá
ðïõ öïýíôùíå óôçí ÁíáôïëÞ êáé ôï åñãáôéêü
åðáíáóôáôéêü êßíçìá ðïõ ôñÜíôáæå ôçí Åõñþðç
ìå ôï ôÝëïò ôïõ Á` Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ êáé
ôï îÝóðáóìá ôçò Ï÷ôùâñéáíÞò ÅðáíÜóôáóçò.
Ï Ýëåã÷ïò, åðïìÝíùò, ôçò Ôïõñêßáò êáé
åéäéêüôåñá ôïõ åèíéêïåðáíáóôáôéêïý êéíÞìáôïò
ðïõ ãéãáíôùíüôáí óôï åóùôåñéêü ôçò Þôáí
æÞôçìá ðñþôçò ðñïôåñáéüôçôáò ãéá ôá ôüôå
éìðåñéáëéóôéêÜ êñÜôç. Ôï äýóêïëï, üìùò, ãé'
áõôÜ Þôáí íá âñïýíå Ýíá êñÜôïò - ÷ùñïöýëáêá
ðïõ èá Þôáí êïéíÞò åìðéóôïóýíçò. Åôóé,
öôÜóáìå óôçí åðéëïãÞ ôçò ÅëëÜäáò, ôçí ïðïßá
ãéá ìéá óôéãìÞ ç óõãêõñßá ôï Ýöåñå íá ôçí
áíå÷ôïýí Þ íá ôçí áðïäå÷ôïýí ùò ÷ùñïöýëáêá
óôç ÌéêñÜ Áóßá üëåò ïé ÌåãÜëåò ÄõíÜìåéò.
ÂÝâáéá, ïé ÅããëÝæïé, üóïí áöïñÜ ôç äéáöýëáîç ôùí óõìöåñüíôùí ôïõò óôçí ðåñéï÷Þ,
åìðéóôåýïíôáí ðåñéóóüôåñï ôçí ÅëëÜäá ðáñÜ
óôçí Éôáëßá, ðïõ Þôáí ìéá ÷þñá ìå áðïéêéáêÝò
êôÞóåéò êáé éìðåñéáëéóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ.
ÃñÜöåé ï êáèçãçôÞò Ê. Óâïëüðïõëïò: «Ç
âñåôáíéêÞ ðëåõñÜ, êáé åéäéêüôåñá ï ðñùèõðïõñãüò Ëüéíô Ôæïñôæ, õéïèåôïýóå ôçí Üðïøç
üôé ç êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí åðéäéþîåþí
ôïõ -ðïëéôéêþí, óôñáôçãéêþí êáé ïéêïíïìéêþíóôï ÷þñï ôçò Åããýò ÁíáôïëÞò óõíå÷üôáí ìå
ôçí åíßó÷õóç ôïõ åëëçíéêïý ðáñÜãïíôá». Ï
ßäéïò ï Ëüéíô Ôæïñôæ Ýëåãå:
«Ïé Åëëçíåò ...èá ãßíïõí ïé ðñþôïé öýëáêåò
ôçò ìåãÜëçò ïäïý Þôéò åîáóöáëßæåé ôçí åíüôçôá
ôçò Óõìðïëéôåßáò».
Õðü ôÝôïéåò óõíèÞêåò öôÜóáìå óôç óõíåäñßáóç ôïõ ÁíùôÜôïõ Óõììá÷éêïý Óõìâïõëßïõ
óôéò 23 Áðñéëßïõ/ 6 ÌáÀïõ ôïõ 1919 -êé åíþ
áðïõóßáæáí ïé Éôáëïß áíôéðñüóùðïé- ï Ë. Ôæïñôæ
ðñüôåéíå ôçí áðüâáóç åëëçíéêþí äõíÜìåùí
óôç Óìýñíç. ÅðéöõëÜîåéò åîÝöñáóå ìüíï ï
Êëåìáíóü åê ìÝñïõò ôçò Ãáëëßáò, áëëÜ
óôç óõíÝ÷åéá äå ÷ñåéÜóôçêáí ïýôå áõôÝò,
äåäïìÝíïõ üôé ç Éôáëßá êáé ïé ÇÐÁ áðÝöõãáí íá
ðÜñïõí áñíçôéêÞ èÝóç óôçí áããëéêÞ ðñüôáóç.

Ç åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç
êáé ç åêóôñáôåßá

Ç áðüöáóç ãéá áðüâáóç ôïõ åëëçíéêïý
óôñáôïý óôç ÌéêñÜ Áóßá -ãñÜöåé ï Ê. Óáêåëëáñüðïõëïò - «åëÞöèç ðñïò åîõðçñÝôçóéí
óêïðþí áó÷Ýôùí ðñïò ôçí ÅëëÜäá». ÁõôÞ åßíáé
ç áëÞèåéá êé áò óçìåéùíüôáí óôçí áðüöáóç
ðùò óêïðüò Þôáí íá åìðïäéóôïýí ïé óöáãÝò óå
âÜñïò ôùí ÷ñéóôéáíþí.
Åîßóïõ ðáñáìýèé åßíáé üôé äÞèåí ï
åëëçíéêüò óôñáôüò ðÞãå êáé åðéôÝëåóå
åêðïëéôéóôéêü Ýñãï óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ.
Ðñüêåéôáé ãéá ðñïðáãáíäéóôéêÜ ôñéê ðïõ ôá
ðñüâáëå ôüôå ç åðßóçìç ðñïðáãÜíäá ôïõ
åëëçíéêïý õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí, áëëÜ
êáìßá ó÷Ýóç äåí Ý÷ïõí ìå ôçí éóôïñéêÞ
áëÞèåéá. Áîßæåé, ìÜëéóôá, íá óçìåéþóïõìå
üôé ç åðßóçìç ôüôå åëëçíéêÞ ðñïðáãÜíäá,
üôáí áðåõèõíüôáí ðñïò ôïõò éó÷õñïýò ôïõ

êüóìïõ ïìïëïãïýóå ðùò ç åëëçíéêÞ äéïßêçóç
óôç Óìýñíç ðñïóôÜôåõå ôá óõìöÝñïíôá ôùí
ÌåãÜëùí ÄõíÜìåùí. ÄéáâÜæïõìå ó÷åôéêÜ:
«Ç ÅëëçíéêÞ Äéïßêçóéò Óìýñíçò... ïõäÝí
ðáñÝëåéøåí üðùò ðáñÝ÷ç áìÝñéóôïí ôçí
óõíäñïìÞí êáé âïÞèåéÜí ôçò åéò ü,ôé áöïñÜ
ôçí áðïôåëåóìáôéêÞí ðñïóôáóßáí ôùí
åíôáýèá îÝíùí óõìöåñüíôùí, Ý÷ïõóá õð'
üøéí üôé êáé ôáýôá óõíôåëïýí ìåãÜëùò åéò
ôçí ïéêïíïìéêÞí ðáñáãùãÞí ôïõ ôüðïõ ôïýôïõ êáé åìðñÜêôùò ïýôù áðïäåéêíýïõóá üôé,
áíåîáñôÞôùò ôïõ êõâåñíþíôïò åêÜóôïôå
êüììáôïò, åìöïñåßôáé ðÜíôïôå õðü ôùí áõôþí
äéáèÝóåùí óåâáóìïý ðñïò ôá îÝíá óõìöÝñïíôá êáé ðñïóôáóßáò áõôþí, ïõ ìüíïí åðß ôù
óêïðþ ôçò åîáóöáëßóåþò ôùí, áëëÜ êáé áõôÞò
ôçò ðñïáãùãÞò ôùí». Ðåñéóóüôåñá ó÷üëéá
ðåñéôôåýïõí.
ÐÝñá üìùò áðü ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí
îÝíùí óõìöåñüíôùí ôßèåôáé ôï åñþôçìá «óå
ôé ðåñéóóüôåñï áðÝâëåðå ç åëëçíéêÞ áóôéêÞ
ôÜîç üôáí åíÝðëåêå ôç ÷þñá óôç ìéêñáóéáôéêÞ
ðåñéðÝôåéá;». ÃñÜöåé ôï ôüôå çãåôéêü óôÝëå÷ïò
ôïõ ÓÅÊÅ Ã. ÃåùñãéÜäçò:
«Ç Áããëßá äéÜ íá åîáóöáëßóç ôçí êáôï÷Þí
ôïõ åäáöéêïý óõíäÝóìïõ Åõñþðçò - Áóßáò
åß÷åí áðïöáóßóåé ôçí åðÝêôáóéí ôïõ åëëçíéêïý
êñÜôïõò, ü÷é ìüíïí ìÝ÷ñé Êùíóôáíôéíïõðüëåùò
áëëÜ êáé åéò ôçí Ì. Áóßáí. ÄéÜ ôçò ðïëéôéêÞò
åðéññïÞò åðß ôçò ÅëëÜäïò èá åîçóöÜëéæå
ôçí êáôï÷Þí ôùí óôåíþí êáé óõã÷ñüíùò
èá åêìçäÝíéæå ôç ãáëëéêÞí åðéññïÞí åðß ôçò
Óõñßáò, äéüôé èá ôçí Ýèåôå ìåôáîý ôçò éäéêÞò
ôçò åíôïëÞò åéò ôçí Ìåóïðïôáìßáí êáé ôçò
åëëçíéêÞò êáôï÷Þò ôçò Ì. Áóßáò. Ç áóôéêÞ
ôÜîéò ôçò ÅëëÜäïò, ÷Üñéí ôùí óõìöåñüíôùí
ôçò, åðñïèõìïðïéÞèç íá åîõðçñåôÞóåé ôá
áããëéêÜ ó÷Ýäéá. Ï ê. ÂåíéæÝëïò êáé ôï êüììá
ôïõ åí ÅëëÜäé áíÝëáâïí íá åîáóöáëßóïõí ôçí
áããëéêÞí åðéññïÞí». Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åêôßìçóç
ðïõ ðáôÜåé ãåñÜ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá.
Ç åëëçíéêÞ áóôéêÞ ôÜîç áíÝëáâå ôï ñßóêï
ôçò ÌéêñáóéáôéêÞò Åêóôñáôåßáò, ÷ùñßò íá
áãíïåß ôïõò êéíäýíïõò, ìå óêïðü, õðçñåôþíôáò
ôá ó÷Ýäéá êáé ôá óõìöÝñïíôá ôùí éó÷õñþí -êáé
êõñßùò ôçò Áããëßáò- íá áðïêïìßóåé êÜðïéá
ïöÝëç óôï ðëáßóéï ôïõ ìåãáëïúäåáôéóìïý ôçò.
Äåí õðïëüãéóå üìùò Þ õðïôßìçóå ôï ãåãïíüò
üôé ìå ôç óôñáôéùôéêÞ áðüâáóç Üããéæå ôéò ðéï
åõáßóèçôåò ÷ïñäÝò ôïõ ôïõñêéêïý ëáïý. Åôóé,
áðü ôçí ðñþôç çìÝñá åìöÜíéóçò ôïõ åëëçíéêïý
óôñáôïý óôç Óìýñíç óçìåéþèçêáí áíáôáñá÷Ýò
êáé åêäçëþèçêå, üðùò ðñïáíáöÝñáìå, Ýìðñáêôç áíôßóôáóç, ìå áðïôÝëåóìá ôçí åðïìÝíç
íá ëåéôïõñãÞóïõí Ýêôáêôá óôñáôïäéêåßá.
ÌÝñá ìå ôç ìÝñá ç áíôßóôáóç ôïõ ôïõñêéêïý
ëáïý ãéãáíôùíüôáí êé üóï áõôü óõíÝâáéíå
ôüóï Ýóöéããå ï âñü÷ïò ãýñù áðü ôï ëáéìü
ôùí ÅëëÞíùí ôçò ÌéêñÜò Áóßáò êáé ôùí óôñáôåõìÝíùí ðáéäéþí ôïõ åëëçíéêïý ëáïý. Óôï
ôÝëïò Þñèå ìéá êáôáóôñïöÞ ðïõ ôçí ÝêôáóÞ
ôçò êáíåßò äåí ìðïñïýóå íá öáíôáóôåß.

Αποτρόπαια εγκλήματα των Γερμανών μετά τη Μάχη της Κρήτης

Στις 2 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί εκτέλεσαν όλους τους
άνδρες του χωριού Κοντομάρι
Χανίων, σε αντίποινα για τη
μαζική συμμετοχή τους στη
Μάχη της Κρήτης.
Αυτό συνέβη γιατί η Μάχη
της Κρήτης υπήρξε καταστροφική για τους Γερμανούς,
οι οποίοι είχαν βαριές
απώλειες, με σημαντικότερη
συνέπεια την αχρήστευση
ενός σημαντικού όπλου της
ναζιστικής πολεμικής μηχανής:
τους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι
αν και είχαν παίξει καθοριστικό
ρόλο στην ναζιστική επιτυχία
στην ευρωπαϊκή ήπειρο,
στη μάχη της Κρήτης είχαν
τέτοιες απώλειες που πλέον
δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε σε
τέτοιο βαθμό μέχρι το τέλος
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Oι Γερμανοί αποφάσισαν
σκληρά αντίποινα στον πληθυσμό της περιοχής και από
την επομένη της λήξης της
μάχης, επιδόθηκαν στην φρικιαστική εκδίκησή τους.
Την επομένη λοιπόν της
ήττας των Ελλήνων και Συμμάχων, μια μονάδα αλεξι-

πτωτιστών υπό τον υπολοχαγό Horst Trebes, ως
αντίποινα για την απώλεια,
όπως ισχυρίστηκαν, πέντε
στρατιωτών τους εισέβαλλαν
στο χωριό Κοντομάρι και
αποφάσισαν να εκτελέσουν
είκοσι πέντε άνδρες αυτού του
χωριού, ηλικίας από 18 έως
50 ετών, αφήνοντας να ζήσουν
μονάχα οι ηλικιωμένοι.
Το έγκλημα πολέμου στο
Κοντομάρι κατέγραψε με
το φωτογραφικό φακό του ο
Γερμανός υπολοχαγός FranzPeter Weixler, ο οποίος
υπηρετούσε ως ανταποκριτής
προπαγάνδας για τη Βέρμαχτ
- αργότερα το ίδιο έτος απομακρύνθηκε από τη θέση του
για «πολιτικούς λόγους» και
μάλιστα κατηγορήθηκε για
εσχάτη προδοσία, λόγω διαρροής των συγκεκριμένων
φω-τογραφιών.
Ο επικεφαλής της μονάδας των εκτελεστών - αλεξιπτωτιστών Horst Trebes τιμήθηκε με τον Σταυρό του Ιππότη
του ναζιστικού καθεστώτος
για την επιχείρηση στην

Απομονώνουν τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους και
οδηγούν τους άντρες ηλικίας 18 μέχρι 60 ετών...

Κρήτη. Σκοτώθηκε το 1944
σε πολεμική επιχείρηση στη
Νορμανδία.
Η Ελλάδα, μετά το τέλος
του πολέμου ζήτησε από τη
Βρετανία την έκδοση του
στρατηγού Kurt Student, αλλά
εισέπραξε άρνηση. Ο Student
δικάστηκε από τους Βρετανούς
για κακομεταχείριση κρατουμένων και δολοφονία
αιχμαλώτων στην Κρήτη και
κρίθηκε ένοχος για 3 από τις
8 κατηγορίες. Καταδικάστηκε
σε φυλάκιση 5 ετών αλλά
απελευθερώθηκε το 1948 για
«ιατρικούς λόγους». Δεν δικάστηκε ποτέ για εγκλήματα κατά
αμάχων.
Μετά το τέλος δε του Πολέμου είπαν ότι την εντολή για
τη σφαγή έδωσε ο στρατηγός
Kurt Student ο οποίος
αποκάλυψε στη δίκη της
Νυρεμβέργης ότι διατάχθηκε
από τον ίδιο τον Hermann
Goring, τον επικεφαλής της
γερμανικής αεροπορίας.
Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι από το Γερμανικό
Ομοσπονδιακό Αρχείο.

Στα δύσκολα χρόνια της χιτλεροφασιστικής λαίλαπας, οι Κρήτες έδωσαν μαθήματα
ηρωισμού και πατριωτισμού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Οχι μόνο στη διάρκεια της "Μάχης
της Κρήτης" αλλά και στη διάρκεια της κατοχής από τις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης
του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Αμέσως μετά την επικράτηση των χιλτλερικών εισβολέων στην Κρήτη,
πρώτο τους μέλημα ήταν να εκδικηθούν για τις βαριές απώλειες που υπέστησαν. Στην πάνω
φωτογραφία, οι ναζί φονιάδες συγκεντρώνουν όλους τους κατοίκους του χωριού Κοντομάρι
Χανίων σε παραπλήσια χωράφια.

αφού τους υποχρέωσαν και έσκαψαν τους λάκους τους,
τους στήνουν απέναντι στις κάννες των όπλων τους και...

τα απάνθρωπα φασιστικά κτήνη τους δολοφονούν εν
ψυχρώ...
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Το Κοινότικο Γηροκομείο είναι ανοικτό
και έτοιμο να σας εξυπηρετήσει!

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
το Γηροκομείο της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας στο Ρίντλιτον είναι ανοιχτό
και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις
οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη
με τα ηλικωμένα μέλη τους, μετά από την
τραυματική εμπειρία της νόσου COVID19. Το Γηροκομείο του Ρίντλιτον, όπως και
τα περισσότερα Γηροκομεία, αποφάσισε
να κλείσει τις εγκαταστάσεις του στο κοινό
κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της
πανδημίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του
2020, έτσι ώστε να κρατήσει τους ενοίκους
του ασφαλείς. Η στρατηγική αυτή της
απομόνωσης ήταν επιτυχής και είμαστε
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
ότι είμαστε και πάλι ανοιχτοί και έτοιμοι
να προσφέρουμε φροντίδα στους Ηλικιωμένους.
Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν έναν
ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας για
τους Ηλικιωμένους, με ειδικότητα τόσο
σε υψηλού όσο και χαμηλού επιπέδου
φροντίδα, σε ένα περιβάλλον όπου

ομιλείται η Ελληνική Γλώσσα. Παρέχουμε
επίσης τη δυνατότητα σύντομης διαμονής για όσους μόλις βγήκαν από το
νοσοκομείο αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι
να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
Το Ρίντλιτον παρέχει επίπεδο φροντίδας ισάξιο με τα περισσότερα Γηροκομεία της Αδελαΐδας, έχοντας επιπλέον
το πλεονέκτημα ότι το περιβάλλον του
είναι πολιτισμικά κατάλληλο και όπου το
φαγητό και οι καθημερινές δραστηριότητές
του το κάνουν να ξεχωρίζει από τα
γενικότερα Γηροκομεία.
Εάν επιθυμείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό
Γηροκομείο του Ρίντλιτον και για τις
υπηρεσίες μας προς τους Ηλικιωμένους,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γηροκομείο στο 08 83401155 και ζητήστε τη
Σοφία ή τη Χριστίνα.

Για την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης

Τραπέζια της Αγάπης - Ανακοίνωση

Το γραφείο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα
ήθελε να σας ενημερώσει για το
πρόγραμμα των Τραπεζιών της
Αγάπης κατά τον μήνα Μάιο 2021:
Τετάρτη 5 Μαΐου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Salisbury στην αίθουσα
του North Football Club, 39-41
Bagster Road, Salisbury Downs
– Καλεσμένη ομιλήτρια για Θέματα
Υγείας και Ευεξίας
Πέμπτη 6 Μαΐου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: Mitcham
Community Centre, 242 Belair Road,
Lower Mitcham
Τρίτη 11 Μαΐου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης Κοίμησης της Θεοτόκου:
στην αίθουσα του Ι.Ν. Κοίμησης
της Θεοτόκου, 1Α William Street,
Croydon – Καλεσμένη ομιλήτρια από
την Μονάδα Προστασίας Ηλικιωμένων
Πέμπτη 13 Μαΐου 2021: Τραπέζι
τ η ς Αγ ά π η ς « G l a n d o r e » , σ τ ο
Camden Hall, Camden Community
Centre, Carlisle Street και Carlton
Road γωνία, Camden Park –
Δραστηριότητες για τη Γιορτή της
Μητέρας
Τρίτη 18 Μαΐου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης «Ταξιάρχης»: στην αίθουσα
του Ολύμπικ Χωλ, 288 Franklin Street,
Adelaide - Καλεσμένη ομιλήτρια από
την Μονάδα Προστασίας Ηλικιωμένων
Τετάρτη 19 Μαΐου2021: Τραπέζι
της Αγάπης Salisbury στην αίθουσα
του North Football Club, 39-41
Bagster Road, Salisbury Downs.
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Mitcham»: Mitcham
Community Centre, 242 Belair
Road, Lower Mitcham – Καλεσμένη
ομιλήτρια για Θέματα Υγείας και

Ευεξίας.
Τρίτη 25 Μαΐου 2021: Τραπέζι της
Αγάπης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου: στην
αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου,
71 George Street, Thebarton Καλεσμένη ομιλήτρια από το ARAS
Πέμπτη 27 Μαΐου 2021: Τραπέζι
της Αγάπης «Glandore», στο Camden
Hall, Camden Community Centre,
Carlisle Street και Carlton Road
γωνία, Camden Park
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΣΤΙΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ!

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΠΑΣΗ
Γι α το ν ε ο ρτα σ μ ό τ η ς 2 0 0 ή ς
επετείου από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης, παρουσιάζουμε την
συναυλία «200 χρόνια Ελεύθερη
Ελλάδα: Τσιτσάνης, Χατζηδάκης,
Ξαρχάκος, Θεοδωράκης» με τραγούδια
επανάστασης και απελευθέρωσης
που δημιουργήθηκαν εδώ και αρκετές
δεκαετίες από τέσσερις μεγάλους
συνθέτες του 20ου και του 21ου
αιώνα, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μάνο
Χατζηδάκη, του Σταύρο Ξαρχάκου και
του Μίκη Θεοδωράκη.
Τα τραγούδια της συναυλίας θα
ερμηνευτούν από τον διεθνούς φήμης
τραγουδιστή, Δημήτρη Μπάση,
με την συνοδεία ενός ελληνικού
συγκροτήματος και μιας συμφωνικής
ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου George Ellis.
Ο Δημήτρης Μπάσης θα ερμηνεύσει
τα τραγούδια αυτών των μεγάλων
συνθετών στις πιο σημαντικές αίθουσες
συναυλιών σε ολόκληρη την Αυστραλία.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε
έξι πόλεις της Αυστραλίας κατά τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο, ξεκινώντας
από το Περθ στις 7 Μαΐου, και στη
συνέχεια θα ταξιδέψει στο Σύδνεϋ,
στην Αδελαΐδα, στην Μελβούρνη, στη
Βρισβάνη και στο Ντάργουϊν.
«Νιώθω πολύ τυχερός που θα μου
δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψω για άλλη
μια φορά στην Αυστραλία, ειδικά σε
μια χρονική στιγμή τόσο σημαντική για
τους Έλληνες. Το να είσαι σε θέση να
γιορτάσεις τα 200 χρόνια ελευθερίας
μέσα από τη μουσική αυτών των
εξαίρετων συνθετών είναι πραγματικά
συγκινητικό.» αναφέρει ο Δημήτρης

Μπάσης.
Το αυστραλιανό κοινό έχει υποδεχτεί
θερμά τον Δημήτρη Μπάση στο
παρελθόν και περιμένει με μεγάλη
ανυπομονησία αυτές τις παραστάσεις.
Αυτή η εκδήλωση παρουσιάζεται υπό
την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021.
Παρασκευή 7 Μαΐου Perth Concert
Hall | Περθ (08) 9231 9999
Παρασκευή 14 Μαΐου City Recital
Hall |Σύδνεϋ (02) 8256 2222
Παρασκευή 28 Μαΐου Adelaide Town
Hall |Αδελαΐδα (08) 8203 7590
Σάββατο 29 Μαΐου Melbourne Recital
Centre | Μελβούρνη (03) 9699 3333
Π α ρ α σ κ ε υ ή 4 Ι ο υ ν ί ο υ Q PA C
|Βρισβάνη (07) 3842 9505
Τετάρτη 9 Ιουνίου Darwin Entertainment Centre | Ντάργουϊν (08) 8980
3333
Τη συναυλία στην Αδελαΐδα παρουσιάζει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Μαΐου
στο Δημαρχείο της Πόλης, στις 7.00 το
βράδυ.
Τι μ ή ε ι σ ι τ η ρ ί ο υ $ 8 0 γ ι α τ η ν
μπροστινή ζώνη και $55 γενική
είσοδος και $30 για νέους κάτω των 30
ετών. Εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω
BASS, 131 246 www.bass.net.au ενώ
περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων
είναι διαθέσιμος από τα γραφεία της
Κοινότητας.
(Παρακαλούμε σημειώστε: Ο Δημήτρης Μπάσης είναι διαθέσιμος για
συνεντεύξεις.
Επικοινωνία με τα ΜΜΕ: Νία
Καρτέρη | 0418 861 116)

Την Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 δεν
θα πραγματοποιηθεί το Τραπέζι της
Αγάπης του Ι. Ν. Αγίων Κων/νου
και Ελένης λόγω της γιορτής του
ομώνυμου ναού στις 21/05/2021.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε
περίπτωση που δεν αισθάνεσθε
καλά ή έχετε συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της γρίππης, δεν μπορείτε
να παρευρεθείτε στα τραπέζια. Εάν
παρευρεθείτε και το προσωπικό μας
παρατηρήσει ότι δεν αισθάνεσθε καλά,
θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο
σπίτι σας.
Επίσης παρακαλούμε να λάβετε
υπόψη σας ότι από την στιγμή που
θα φτάσετε στον συγκεκριμένο
χώρο, δεν επιτρέπεται να μετακινείτε
τραπέζια ή καρέκλες, διότι αυτά έχουν
τοποθετηθεί έτσι ώστε να πληρούν
τις προϋποθέσεις της Κοινωνικής
Αποστασιοποίησης.
Για περισσσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Γραφείο των
Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο
7088 0500 ή με τα Γραφεία της
Κοινότητας στο 8231 4307.
.
Εκ του γραφείου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας
Aυστραλίας

ΠΑΝΩ: Το Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ηλικιωμένων και Συνταξιούχων Θέμπαρτον και
Προαστείων – 26 Απριλίου 2021.
ΚΑΤΩ: Η κ. Clara Tait, υπεύθυνη του προγράμματος “Δύναμη για τη Ζωή”, μαζί με την κ.
Μαριάνθη Κοσμαρίκου κατά την συνέντευξη της κ. Tait στο Ράδιο Ένα την 1η/4/2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΓΚΑΛΗ

Με αισθήματα θλίψης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του δραστήριου
και δημιουργικού αγωνιστή της
παροικίας μας, Γιώργου Ζάγκαλη, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή την ημέρα της
25ης Μαρτίου.
Ο Γιώργος Ζάγκαλης αφιέρωσε
όλη του τη ζωή στο Εργατικό Κίνημα
και πάλαιψε για την εδραίωση του
π ο λυ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ σ τ η χώ ρ α π ο υ
ζούμε. Ηταν γνωστός και αγαπητός
στην Ελληνική παροικία όχι μόνο της
Μελβούρνης αλλά και ολόκληρης της
Αυστραλίας για τους αγώνες του.
Συνέβαλε ενεργά στην ένταξη των
γλωσσών των Μεταναστών στα
Κρατικά σχολεία, βοήθησε να ιδρυθεί το
πολυγλωσσικό κρατικό ραδιόφωνο και η
τηλεόραση και αρθρογραφούσε τακτικά
στα ελληνόφωνα μέσα ενημέρωσης
μέχρι τελευταία, προωθώντας κυρίως
τον πολυπολιτισμό, τη συνέχιση της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

στα κρατικά σχολεία και τη βελτίωση
των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
Ηταν «παρών» σε όλους τους αγώνες
της παροικίας μας και υπήρξε μέχρι
την τελευταία του πνοή ένας φλογερός
πατριώτης και ένθερμος υποστηριχτής
των δικαίων της πατρίδας μας και της
μαρτυρικής Κύπρου.
Ο Γιώργος Ζάγκαλης είχε επισκεφθεί
πολλές φορές την Αδελαΐδα, όπου
μίλησε σε συγκεντρώσεις στα πλαίσια
κινητοποιήσεων και αγώνων για εργατικά, μεταναστευτικά και πολυπολιστικά θέματα. Η Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, εκφράζει
τα συλληπητήρια της στην οικογένεια
του και σε όλους τους φίλους και συναγωνιστές του.
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Γκόνης

Ο Γ. Γραμματέας
Παναγιώτης Ππύρος

ΑΔΕΛΑΙΔΑ, 6 Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
ANAKOINΩΣΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητας Νότιας
Αυστραλίας συνεχίζει τις πολιτιστικές της
εκδηλώσεις στα πλαίσια των εορτασμών
για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821.
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι η Ακαδημία
Χορού́ της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Νότιας Αυστραλίας θα εντυπωσιάσει και πάλι
στις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγάλης
Επετείου.
Οι μαθητές και μαθήτριες της Ακαδημίας
έχουν ετοιμάσει ένα μουσικοχορευτικό
υπερθέαμα με τίτλο ‘Επανάσταση’ που
θα πλαισιωθεί με τραγούδια, χορούς και
θεατρικά σκετς τα οποία αναφέρονται σε
ιστορικά́ γεγονότα της εποχής, μιλάνε για
τον ηρωισμό́, την δράση και την αυτοθυσία
των Ελλήνων και την δίψα που είχαν για την
ελευθεριά της πατρίδας!
Εκτός από τους χορευτές της Ακαδημίας,
οι οποίοι είναι δεύτερης, τρίτης και τέταρτης
γενιάς Ελληνοαυστραλοί, θα συμμετέχει
συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής
‘Ομάδος’ από τη Μελβούρνη, ενώ στο

τραγούδι θα είναι η Σοφία και ο Σταμάτης
Δημητρακόπουλος καθώς και η Μέλη
Τάνταλου.
Η παράσταση θα εντυπωσιάσει και
μουσικά και αισθητικά με τις παραδοσιακές
ενδυμασίες ενώ οι μουσικοί με τους δικούς
τους ήχους και ρυθμούς που αναβλύζουν
την ιστορία της Ελλάδας θα συγκινήσουν του
κοινό.
Θα είναι μια παράσταση με σεβασμό στην
ιστορία και τις παραδόσεις της πατρίδας μας!
Το υ π ε ρ θ έ α μ α ‘ Ε π α ν ά σ τ α σ η ’ θ α
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Μαΐου στο
Σκοτς Θήατερ στις 7.00μ.μ, στην οδό Κίντορ,
Πανεπιστήμιο Αδελαΐδας.
Εισιτήρια μπορείτε να προμηθεύεστε
μέσω διαδικτύου στο www.trybooking.
com/BPLBM ή, για περιορισμένο αριθμό
εισιτηρίων, στα γραφεία της Κοινότητας,
8231 4307.
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
Νότιας Αυστραλίας
Παναγιώτης Ππύρος
Γενικός Γραμματέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Α.
COTA SA:
Πρόγραμμα «Δύναμη για τη Ζωή»

Το Συμβούλιο για τους Ηλικιωμένους (Council on the Ageing COTA SA) είναι ένας Οργανισμός
που εκπροσωπεί 633.000 Νοτιοαυστραλούς άνω των 50 ετών. Ο
οργανισμός αυτός προσφέρει μια
ευρεία γκάμα προγραμμάτων και
υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένα για
και από τους ηλικιωμένους.
Ένα από τα προγράμματα του
COTA είναι και το Δύναμη για τη
Ζωή, ένα πρόγραμμα σωματικής
δραστηριότητας για άτομα άνω των
50 ετών, το οποίο πραγματοποιείται
σε περισσότερα από 100 κέντρα σε
ολόκληρη την Νότιο Αυστραλία. Το
πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε
ασκήσεις ενδυνάμωσης, φυσικής
κατάστασης και ισορροπίας σε ένα
κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε άτομο
έχει το δικό του ατομικό πρόγραμμα,
σχεδιασμένο από ειδικευμένους
γυμναστές ή φυσιοθεραπευτές, αλλά
οι ασκήσεις γίνονται στο πλαίσιο μιας
ομάδας.
Τα οφέλη που αποκομίζουν τα
άτομα από το πρόγραμμα Δύναμη
για τη Ζωή είναι πολλά, όπως για
παράδειγμα περισσότερη ενέργεια,
καλύτερος ύπνος, λιγότερο άγχος,

περισσότερες κοινωνικές επαφές και
αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η τακτική
άσκηση μπορεί να βοηθήσει επίσης
στον έλεγχο του άγχους, να μειώσει
τον κίνδυνο χρονίων παθήσεων, να
προστατεύσει από τις πτώσεις και
να αυξήσει την μυική δύναμη και την
κινητικότητα των αρθρώσεων.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα
Δύναμη για τη Ζωή μπορείτε να βρείτε
στον διαδικτυακό τόπο του COTA
www.cotasa.org.au
Οι υπάλληλοι του οργανισμού
COTA φροντίζουμε ώστε το πρόγραμμα Δύναμη για τη Ζωή να φτάσει
σε κάθε Νοτιοαυστραλό, ανεξάρτητα
από την καταγωγή του, και να
πραγματοποιείται με τρόπο που να
σέβεται την πολιτισμική καταγωγή
κάθε ατόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες για
το πρόγραμμα Δύναμη για τη Ζωή,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την κ. Clara Tait, Υπάλληλο Πολυπολιτισμικότητας, Πρόγραμμα Δύναμη
για τη Ζωή T: 08 8232 0422 E:
ctait@cotasa.org.au. Αν χρειάζεστε
διερμηνέα, επικοινωνήστε με την
Υπηρεσία Μετάφρασης - Διερμηνείας
(TIS) στο 131 450.
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ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
Οι Ιεροί Ναοί Ταξιάρχης & Κοιμήσεως
της Θεοτόκου μπορούν να έχουν
το πολύ 200 άτομα για τακτικές
εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Οι Ιεροί Ναοί Αγίων Νικολάου & Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης μπορούν να
έχουν το πολύ 150 άτομα για τακτικές
εκκλησιαστικές υπηρεσίες.
Οι αποστάσεις που ισχύουν τώρα,
είναι 3 άτομα σε κάθε 4 τετραγωνικά
μέτρα. Προσπαθήστε να τηρείτε
την απόσταση του 1.5 μέτρων από
τους άλλους. Οι ναοί μας, όπως
επίσης το πρόσωπο που διεξάγει ή
που οργάνωσε μια τελετή πρέπει να
διατηρουν αρχεία εντοπισμού επαφών
για τα πρόσωπα που συμμετέχουν
στην τελετή.
Επίσης μπορείτε να προσευχηθείτε
από το σπίτι και να μοιραστείτε αυτές
τις Εκκλησιαστικές Θείες Λειτουργίες
/ Ακολουθίες με απλό συντονισμό σε
αυτές, που μεταδίδονται ζωντανά στο
διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα
από την ιστοσελίδα :
-https://www.youtube.com/channel/
UChtkRwfMQ1SRhZfENour9iw/live η
θα ακούσετε στο Radio Doriforos on
152.125 MHz or http://www.doriforos.
com.au/

08η ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 08.00 – 10.00 πμ: Ιωάννου
του Θεολόγου αποστόλου και ευαγγελιστού.

01η ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Η θεόσωμος ταφή και η εις άδου κάθοδος
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστού. Ιερεμίου του
προφήτου.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΥΓΗΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΓΚΟΥΝΤΓΟΥΝΤ

1ον. 08.00 – 10.00 πμ. Ο εσπερινός
και η Θεία Λειτουργία του Βασιλείου
του Μεγάλου, ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
2ον. 11.00 – 11.45 μμ. Περί το μεσονύκτιο, η ακολουθία της Παννυχίδος.
02α ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ:
Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
1ον. 11.45 μμ – 00.15 πμ. Περί το
μεσονύκτιο, η ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.
2ον. 00.15 – 02.30 πμ. Μετά το
μεσονύκτιο, ο Όρθρος και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
3ον. 06.00 - 07.00 μμ. Ο ΜΕΓΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ Αδελαίδος. Παρόντες άπαντες οι κληρικοί
μεθ’ άπασαν ιερατικήν ενδυμασία.
03η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 08.00 – 10.00 πμ: Τιμοθέου
και Μαύρας των μαρτύρων. Γεωργίου
μεγαλομάρτυρος του τροπαιοφόρου.
05η ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
08.00 – 10.00 πμ: Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.
07η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 08.00 – 10.00 πμ: Τα
εγκαίνια του ναού της υπεραγίας
Θεοτόκου, της Ζωοδόχου Πηγής.

09η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
(Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥ ΘΩΜΑ)
08.00 – 11.00 πμ : Τα εγκαίνια της
καθ’ εβδομάδα ανακυκλουμένης
εορτής της του Χριστού Αναστάσεως
και η του αποστόλου Θωμά σωτήριος
ομολογία. Ησαίου του προφήτου.
Χριστοφόρου μάρτυρος.
14η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 – 10.00 πμ:
Ισιδώρου μάρτυρος του εν Χίω. Μόνο
στον Ιερό ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Κρόυντον.
16η ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
08.00 – 11.00 πμ: Των αγίων μυροφόρων γυναικών, έτι δε Ιωσήφ του
εξ Αριμαθαίας και του νυκτερινού
μαθητού Νικοδήμου.
21η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Των αγίων και
θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

1ον. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΝ
ΕΣΠΕΡΑ 06.00 – 07.30 μμ: Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ Αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, υπό
των κληρικών της Κοινότητος μας. Θα
ακολουθήσει το Μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου 08.00 – 08.45 μμ.
2ον. ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ
ΠΡΩΙ 08.30 – 11.30 πμ: Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία, μετ’ Αρτοκλασίας,
θείου κηρύγματος και περιφοράς της
Ιεράς εικόνας των αγίων, υπό των
κληρικών της Κοινότητος μας.
23η ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
08.00 – 11.00 πμ: Μνεία της του
παραλύτου θεραπείας.
30η ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΥ
ΠΑΣΧΑ 08.00 – 11.00 πμ: Η της
Σαμαρείτιδος εορτή, έν ή ο Χριστός
μεσσίαν εαυτόν ομολόγει.
Κάθε Πέμπτη πρωί από ώρας 10.00
έως 11:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στον
Ιερόν Ναό Αγίων Αναργύρων στο
Ελληνικό Γηροκομείο και Γηριατρείο
του Ρίντλιτον.
Εκ του Γραφείου της Πρωτοσυγκελίας
AUTHORISED BY AUTOCEPHALIC
GREEK ORTHODOX CHURCH OF
AMERICA & AUSTRALIA & GREEK
ORTHODOX COMMUNITY OF S.A.
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"Παροικιακό Βήμα", Μάιος 2021

Ακλόνητη
Οικογένεια
Του Στηβ Θεοφάνους

Επιστημονικά - Θέματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματικοί πρόσφυγες: Μία νέα
παγκόσμια κρίση προ των πυλών

Ένα μηνιαίο άρθρο
για την Ελληνική οικογένεια που δίνει πρακτικές συμβουλές για
το γάμο, για τις οικογενειακές σχέσεις, και για
την ανατροφή των παιδιών.
Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που
σου έδωσαν για το
γάμο;
Ο γάμος έχει πολλές δυσκολίες. Γιαυτό
είναι σημαντικό να ακούς γνώμες και
συμβουλές από παντρεμένα ζευγάρια για
να κάνεις τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Το
έκανα εγώ αυτό για σας. Ακούστε μερικές
από τις καλύτερες συμβουλές που άκουσα
από τυχαία ζευγάρια. Πρώτα, πρώτα, άφησε
το παρελθόν στο παρελθόν. Αν εμμένεις
και δεν ξεχνάς προηγούμενα λάθη το μόνο
που πετυχαίνεις είναι να μπήγεις μια σφήνα
ανάμεσα σε σένα και στον άντρα σου/ στη
Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της κλιματικής αλλαγής
γυναίκα σου. Δεύτερον, να συγχωρείς και
μόνο στην περίοδο της πανφημίας!
να ζητάς συγνώμη ... ξανά και ξανά. Και
να το κάνεις με πολλή ευκολία. Τρίτον, να
Μόνον μέσα στο τελευ- στάμενες κρίσεις, όπως η πλέον δυσμενές σενάριο
προσαρμόζεσαι, να προσαρμόζεσαι, να ταίο εξάμηνο, εν μέσω φτώχεια, οι συγκρούσεις και των επιστημονικών προπροσαρμόζεσαι. Μια και η ζωή είναι ένας πανδημίας, περισσότεροι η πολιτική αστάθεια». Συν βλέψεων -με πιθανότητα
κινούμενος στόχος, είναι πολύ σημαντικό να
α π ό 1 0 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α πια την πανδημία.
υλοποίησης 17% κι εφόσον
είμαστε πάντοτε ευέλικτοι στη σχέση μας.
άνθρωποι εκτοπίστηκαν
«Κι αυτός ο σύνθετος δεν ληφθούν τα κατάλληλα
Μην ξεχνάς να σταματάς, να αφήνεις, εξαιτίας των επιπτώσεων αντίκτυπος καθιστά την μέτρα, σε διεθνές επίπεδο,
και να συνεχίζεις
της κλιματικής αλλαγής. ανάκαμψη μακρύτερη και για την αποτροπή του- ο
Όλα τα ζευγάρια έχουν διαφωνίες.. Ειδικοί προειδοποιούν ότι, δυσκολότερη», παρατηρεί. κίνδυνος και οι προκλήσεις
Τις πιο πολλές φορές , αυτοί οι καυγάδες μέχρι το 2050, μπορεί να «Πριν προλάβουν να ανα- είναι προφανείς…
μ ο ι ά ζο υ ν μ ε κ ε ί ν ε ς τ ι ς φ ωτ ι έ ς πο υ φθάσουν το ένα δισεκα- κάμψουν από τη μια κρίση,
Κοινωνικοφουντώνουν πολύ γρήγορα και σβύνουν τομμύριο.
οι άνθρωποι χτυπήθηκαν
οικολογική
αργά -- έρχονται από το πουθενά και μας
Μπορεί η πανδημία να από μια άλλη».
πρόκληση
σκεπάζουν με φλόγες. Και όπως ακριβώς έχει περιορίσει στο μεγαΕφιαλτικές
στην πραγματική φωτιά, έτσι και στις λύτερο μέρος του πλανήτη
Οι αυξανόμενες μεταδιαστάσεις
φωτιές που ανάβουν στο γάμο μας πρέπει
κινήσεις ολόκληρων πληνα κάνουμε τα εξής τρία πράγματα: να τις στο ελάχιστο τις μεταθυσμών εξαιτίας ακραίων
«
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η
σταματήσουμε, να τις αφήσουμε και να κινήσεις.
φθούμε ότι πληθυσμοί βρί- φυσικών φαινομένων και
Ωστόσο,
ο
εφιάλτης
της
συνεχίσουμε. Πρώτα, πρώτα, πρέπει να τις
καταστροφών προς ασφασβύσουμε. Αυτό σημαίνει να μην αφήσουμε κλιματικής αλλαγής εξα- σκονται ήδη σε μετακίνηση
τη συζήτηση να εξελιχθεί σε σύγκρουση ναγκάζει ακριβώς προς κα ι α υ τ ό θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι λέστερες περιοχές είτε
κάνοντας μια διακοπή μόλις δούμε το πρώτο το αντίθετο ολόκληρους να συμβαίνει, καθώς οι εντός, είτε εκτός εθνικών
επιπτώσεις της κλιματικής συνόρων, θα αποτελέσει
σημάδι ότι ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. πληθυσμούς.
Δεύτερον, δεν πρέπει να δίνουμε συνέχεια
Σύμφωνα με το Κέντρο α λ λ α γ ή ς θ α γ ί ν ο ν τ α ι μία τεράστια κοινωνικοστη συζήτηση . Όταν παρουσιάζεται η Καταγραφής Εσωτερικά εντονότερες και όλο και οικολογική πρόκληση.
Αφορά στην προοπτική
διαφωνία, πρέπει να τη λύσουμε και να Ε κ τ ο π ι σ μ έ ν ω ν , μ ό ν ο ν πιο συχνά αισθητές», προτην αφήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα μέσα στους τελευταίους έξι ειδοποιεί η Κέιλι Όμπερ, παροχή στέγης, τροφής και
για να αποφύγουμε τυχόν λόγια που θα μήνες, τουλάχιστον 10,3 επικεφαλής του Προγράμ- υγειονομικής περίθαλψης.
πληγώσουν. Τέλος, πρέπει να συνεχίσουμε ε κα το μ μ ύ ρ ι α ά ν θ ρ ωπο ι ματος Εκτοπισμού λόγω Σε περίπτωση δε μετα... να συνεχίσουμε τη συζήτηση με άλλο
αναγκάστηκαν να εγκαταλεί- Κλιματικής Αλλαγής στην κινήσης προς άλλα κράθέμα.
ψουν τις εστίες τους εξαιτίας ανθρωπιστική οργάνωση τη, υφίσταται ακόμη νομιΠατέρες, ξέρετε τι χρειάζεται
κό κ ε ν ό ω ς π ρ ο ς τ η ν
Refugees International.
φυσικών καταστροφών.
η κόρη σας;
Τις μελλοντικές εφιαλ- προοπτική παροχής ασύΆλλα 2,3 εκατομμύρια
Καθώς το μικρό κοριτσάκι σας μεγαλώνει εκδιώθηκαν από τον τόπο τικές διαστάσεις του προ- λου, σε όσες χώρες δεν
πολλά αγόρια θα περάσουν από τη ζωή της. διαμονής τους εξαιτίας β λ ή μ α το ς σ κ ι α γ ρ α φ ο ύ ν θα έχουν και πάλι σπεύσει
Αλλά ο ένας που πρέπει πάντοτε να είναι διενέξεων, αρκετές από τ ό σ ο τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ να κλείσουν ερμητικά τα
πλάι της είστε εσείς, ο μπαμπάς της. Οι
Διεθνούς Οργανισμού Μετα- σύνορά τους…
πατέρες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή αυτές ωστόσο σχετίζονται νάστευσης του ΟΗΕ, όσο
Σε έκθεσή της, η IFRC
με
το
περιβάλλον,
συνήθως
της κόρης τους καθώς διανύει τα διάφορα
και πρόσφατη μελέτη του ζ η τ ά ε π ε ί γ ο υ σ α α ν ά για
τον
έλεγχο
υδάτινων
στάδια μέχρι να ενηλικιωθεί και, στη
ληψη διεθνούς δράσης,
διαδρομή αυτή υπάρχουν μερικά πράγματα πόρων, που ολοένα και Ινστιτούτου Οικονομίας και
προτείνοντας οκτώ βασικές
Ειρήνης,
με
έδρα
το
Σίδνεϊ.
στερεύουν…
υψίστης σημασίας που κάθε κόρη χρειάζεται
Μέχρι το 2050, οπότε κατευθυντήριες, προτάσΠρόκειται για έναν μαζικό
από τον μπαμπά της. Πρώτα, πρώτα, θέλει
να ενδιαφέρεσαι για τη ζωή της και να ξεριζωμό, με «τρομερό ο παγκόσμιος πληθυσμός σοντας την ενίσχυση των
συμμερίζεται τις ανησυχίες της. Δεύτερον, η αντίκτυπο σε ορισμένες αναμένεται να φτάσει τα τοπικών φορέων αρωγής,
κόρη σου θέλει να δει ότι ο γάμος σου είναι από τις φτωχότερες περιο- 10 δισεκατομμύρια, ανα- την ενίσχυση των εθνικών
πετυχημένος και ότι συμπεριφέρεσαι καλά χ έ ς το υ π λα ν ή τ η , πο υ φ έρουν, οι οι κολογι κές σ υ σ τ η μ ά τ ω ν π ρ ο σ τ α στη μητέρα της. Τέλος, θέλει να τη στηρίζεις ήδη υποφέρουν από τις καταστροφές μπορεί να σίας, καθώς και την ενερκαι να της έχεις εμπιστοσύνη -- ό,τι κι αν οικονομικές και κοινωνικές έχουν εκτοπίσει ή και οδη- γοποίηση της ανθρωπιστισυμβεί.
επιπτώσεις της πανδημίας γ ή σ ε ι σ τ η ν π ρ ο σ φ υ γ ι ά κ ή ς δ ι π λ ω μ α τ ί α ς , τ ω ν
Covid-19», εξηγεί η ανθρω- έως και 1 δισεκατομμύριο πολυμερών δομών και του
Γονείς, μήπως συναντάτε κάποια
συντονισμού της διεθνούς
πολόγος Έλεν Μπραντ, ανθρώπους!
εμπόδια για να περιορίσετε την
Π ε ρ ί π ο υ 5 0 χ ρ ό ν ι α κοινότητας.
συντονίστρια Περιφερειταχύτητα;
Στο μεσοδιάστημα, ο
αργότερα, εν τω μεταξύ, το
Τα εμπόδια στο δρόμο για τον περιορισμό ακής Μετανάστευσης και 2100, επιστήμονες της Δια- χρόνος τρέχει. Και μένει
Εκτοπισμού
της
Δι-θνούς
της ταχύτητας έχουν σκοπό να μας κάνουν
κυβερνητικής Επιτροπής τώ ρ α ν α φ α ν ε ί ε ά ν το
να μειώσουμε την ταχύτητα. Κατά τον Ο μ ο σ πο ν δ ί α ς Ε ρ υ θ ρ ο ύ
«πάθημα» από την έλλειψη
ίδιο τρόπο, καθώς τρέχουμε με ταχύτητα Στ α υ ρ ο ύ κ α ι Ε ρ υ θ ρ ά ς για την Κλιματική Αλλαγή
διανύοντας τη ζωή μας, υπάρχουν κάποια Ημισελήνου (IFRC), στην προβλέπουν μία κόλαση επί δ ι ε θ ν ο ύ ς σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ
φυσικά εμπόδια που μας προειδοποιούν περιοχή της Ασίας-Ειρη- γης, με τη θερμοκρασία να γ ί ν ε τα ι π ι α « μ ά θ η μ α » ,
έχει ανέβει κατά 4 βαθμούς καθώς πασχίζουμε να αντινα κόψουμε ταχύτητα, να προσέξουμε, και νικού.
να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις
«Η κατάσταση ολοένα Κελσίου και τη στάθμη μετωπίσουν μία από τις
σχέσεις μας με τους άλλους ... και ιδιαίτερα και χειροτερεύει», τονίζει, της θάλασσας κατά ένα μεγαλύτερες παγκόσμιες
κρίσεις: αυτή της πανδημε τα παιδιά μας. Ας δούμε μερικά εμπόδια «καθώς η κλιματική αλλα- ολόκληρο μέτρο.
που πρέπει να προσέξουμε. Πρώτα, πρώτα, γή επιδεινώνει ήδη υφιΑν και πρόκειται για το μίας…
υπάρχει ένα τέτοιο εμπόδιο όταν τα παιδιά
μας φτάσουν στην εφηβεία. Καθώς το σώμα
τους και η σκέψη τους αλλάζουν, εμείς
FRANCESCA GERMANIS
πρέπει να ρίξουμε τους ρυθμούς μας και να
τα διαβεβαιώσουμε ότι η αγάπη μας γι αυτά
είναι αναλλοίωτη και χωρίς όρους. Δεύτερον,
Για την εξυπηρέτησή σας σχεδιάζουμε
Ãéá üëåò ôéò ïéêïäïìéêÝò óáò áíÜãêåò
ένα άλλο εμπόδιο που μας αναγκάζει να
και εκτυπώνουμε:
ÍÅÅÓ ÏÉÊÏÄÏÌÅÓ & ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
κόψουμε ταχύτητα είναι όταν τα παιδιά μας
αρχίζουν να δημιουργούν σχέσεις με το άλλο
* Κάρτες * προσκλητήρια * logos *
Ïëá ôá åßäç îυëåßáò, ôæÞðñïê,
φύλο. Με ησυχία και ηρεμία βεβαιώσου διαφημιστικά και οτιδήποτε άλλο για την
éíóïõëÝóéïí, ðñïúüíôá HARDYS, ðüñôåò
ότι ξέρουν πώς να έχουν υγιείς και όχι
êëð. Pergolas êáé ó÷åäéáóìüò ÷þñïõ,
προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης
επιπόλαιες σχέσεις.
ðüóôá, êüêêéíïò åõêÜëõðôïò, ðáíß
Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η
ή της υπηρεσίας που προσφέρετε
ßóêéïõ, ôóéìÝíôï
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο,
Τηλέφωνο: 0459 141 658
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο
Airport
Road Renmark
email: francescagermanis@gmail.com
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.
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ÃÅÍÉÊÏ
ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ ÔÇÓ
ÅËËÁÄÁÓ Í.Á.
ΑÍΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
στην Αδελαΐδα βρίσκεται στην ευχάριστη
θ έ σ η ν α α ν α κο ι ν ώ σ ε ι ότ ι υ πά ρ χ ε ι ,
πλέον, η δυνατότητα εξυπηρέτησης των
πολιτών, για ορισμένες υποθέσεις τους,
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myConsulLive,
αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη ταλαιπωρία
αυτοπρόσωπης μετάβασής τους στα
Γραφεία μας.
Υπηρεσίες που τελούνται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας myConsulLive
είναι:
1. Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου
Κατοίκου Εξωτερικού
2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
ή γέννησης
3. Βεβαίωση διαμονής
4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής
πράξης
5. Δήλωση δικαιούχου σύνταξης
Για να επιτραπεί η είσοδος στην
εφαρμογή θα χρειαστεί ο εξυπηρετούμενος
πολίτης να εισάγει τους κωδικούς TAXISnet,
εφόσον έχει.
Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού
θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:
* Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και
το μητρώνυμό σας
* Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
(e-mail)
* Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
* Τη διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
* Τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή τον
αριθμό διαβατηρίου σας
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται
μέσω του συνδέσμου http://myconsullive.
gov.gr/ όπου υπάρχει διαθέσιμος και ο
αναλυτικός Οδηγός Χρήσης.
Γεώργιος Ψιάχας
Γενικός Πρόξενος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Στην αγαπητή μας εγγονή Αρτεμη Κωστή
που πήρε πρόσφατα που πήρε πρόσφατα
το πτυχίο της στην Φαρμακευτική με Honours στο πανεπιστήμιο Νότιας Αυστραλίας,
εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια
και της ευχόμαστε σε ανώτερα! Ο
παππούς και η γιαγιά Χαράλαμπος και
Αρτεμις Ππύρου, Αδελαΐδα

Ç ÓÕÍÔÁÃÇ ÔÏÕ ÌÇÍÁ
ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ

ΥΛΙΚΑ: 2 συσκευασμένους κυλίνδρους

τυρί κατσικίσιο, 6 καρύδια, 12 φουντούκια,
Μελάσα (μέλι από ζαχαροκάλαμο) για το
γαρνίρισμα.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Κόβουμε το τυρί σε φετούλες
(όχι πολύ λεπτες).
Τα στρωνουμε σε μια πιατελα κ Βαζουμε
από πάνω στο καθένα μισο καρύδι κ από
ένα φουντουκι.
Τα Βαζουμε στο ψυγείο κ λίγο πριν να
σερβίρουμε γαρνιρουμε με την μελασα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο χώρος αυτός είναι στη
διάθεσή σας για τη διαφήμιση
της επιχείρησης σας.
Τιμή συμφέρουσα
για όλο το χρόνο.
Τηλεφωνείστε στο
0408 865004

Θέματα Υγείας

"Παροικιακό Βήμα", Μάιος 2021

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

“Greek Community Tribune”, May 2021

19

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Τρία ποτά την ημέρα αυξάνουν
Η γυμναστική προστατεύει από τον
καρκίνο των πνευμόνων και του εντέρου τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος

Η γυμναστική μπορεί να
προστατεύσει τους μεσήλικες
άνδρες από τον καρκίνο των
π ν ε υ μ ό ν ω ν , όχ ι ό μ ω ς κα ι
από τον ορθοκολικό καρκίνο,
σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό έντυπο JAMA
Oncology.
Επίσης, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η καλή φυσική
κατάσταση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από
καρκίνο στην τρίτη ηλικία.
Οι ερευνητές του Πανεπισ τ η μ ί ο υ το υ Β ε ρ μ ο ν τ , μ ε
επι κεφαλ ής τη Δ ρ Σο ύ ζα ν
Λακόσκι, μελέτησαν στοιχεία
για σχεδόν 14.000 άνδρες,
κατά μέσο όρο 49 ετών, για
μια χρονική περίοδο 6,5 ετών.
Η φυσική κατάσταση των συμμ ε τ ε χό ν τ ω ν α ξ ι ο λ ο γ ή θ η κ ε
με βάση ειδική δοκιμασία σε
κυλιόμενο διάδρομο, καθώς και
με ιατρικές εξετάσεις.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν
ότι, οι μεσήλικες άνδρες που
έ χο υ ν κα λ ή κα ρ δ ι α κ ή κα ι
πνευμονική λειτουργία, χάρη
στη σωματική άσκηση, εμφανίζουν κατά μέσο όρο 55%
μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου των πνευμόνων και
44% μικρότερο κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου.
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο
με τον καρκίνο του προστάτη,
για λόγους που δεν είναι σαφείς.
Οι ειδικοί εικάζουν ότι, ίσως
οφείλεται στο ότι ο καρκίνος

του προστάτη συνήθως εξελίσσεται πολύ αργά και έτσι δεν
επηρεάζεται ιδιαίτερα από
παραγοντες όπως η φυσική
κατάσταση.
Έως το τέλος της μελέτης,
είχαν αποβιώσει το 20% των
ανδρών με κακή φυσική κατάσταση, το 4% αυτών με μέτρια
κατάσταση και το 3% όσων
είχαν καλή φυσική κατάσταση.
Όσοι ανήκαν στην τελευταία
ομάδα, είχαν 32% μικρότερη
πιθανότητα να αποβιώσουν
από καρκίνο και 68% μικρότερη
πιθανότητα να πεθάνουν από
καρδιακά αίτια, σε σχέση με
όσους δεν είχαν καλή φυσική

κατάσταση.
«Ακόμη και μια μικρή
βελτίωση στη φυσική κατάσταση
επιφέρει σημαντική διαφορά
στην επιβίωση, μειώνοντας τον
κίνδυνο θανάτου από καρκίνο
κα ι κα ρ δ ι α γ γ ε ι α κ ή ν ό σ ο » ,
εξηγεί η Δρ Λακόσκι, η οποία
επισημαίνει πως, όπως δείχνει
και η έρευνα, η φυσική κατάσταση συνιστά σημαντικό κλινικό δείκτη πρόγνωσης του κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου.
Σύφωνα με τις διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες, οι
μεσήλικες πρέπει να γυμνάζονται τουλάχιστον επί 30 λεπτά,
πέντε μέρες την εβδομάδα.

Ορμόνη που «εξαφανίζει» το στρες βελτιώνει τις
πιθανότητες εγκυμοσύνης
Το στρες είναι γνωστό ότι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην
προσπάθεια της γυναίκας να μείνει
έγκυος. Ωστόσο, αμερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι βρήκαν τον
τρόπο να «εξαφανίσουν» το άγχος.
Όπως αναφέρεται σε άρθρο του
eLife, ερευνητές του Πανεπιστημίου
Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια ανακάλυψαν ότι η μείωση των επιπέδων
μιας ορμόνης, που πρόσφατα που
ανακαλύφθηκε, της RFRP3, εμποδίζει το στρες να επηρεάσει την επίτευξη της κύησης.
Αν όντως οι κλινικές δοκιμές επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα, τότε
στο άμεσο μέλλον δεν αποκλείεται
να κυκλοφορήσει κάποιο σκεύασμα
που να εξαφανίσει τις επιπτώσεις
του άγχους στο σώμα.
Σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία, σήμερα ένα στα έξι
ζευγάρια αντιμετωπίζει πρόβλημα
φ υ σ ι ολο γ ι κ ή ς σ ύ λ λ η ψ η ς , κα ι
δικαιολογημένα η προοπτική μας
τέτοιας αγωγής δημιουργεί αισιοδοξία.
Η ορμόνη RFRP3 παράγεται
στον εγκέφαλο όλων των θηλαστικών και έχει την ικανότητα να
απενεργοποιεί το αναπαραγωγικό
σύστημα πριν την εφηβεία. Η
ορμόνη πιστεύεται ότι προστατεύει
το σώμα σε περιόδους στρες, άρα
οι ερευνητές εικάζουν ότι «κλείνει»
το αναπαραγωγικό σύστημα όταν

θεωρεί όταν είναι επικίνδυνο για την
γυναίκα να μείνει έγκυος.
Οι αμερικανοί ερευνητές σε
πρώτη φάση μελέτησαν κατά
πόσο μπορούσε η RFRP3 να
απενεργοποιήσει την αναπαραγωγική διαδικασία στην ενήλικη
ζωή. Έθεσαν λοιπόν αρουραίους
υπό ψυχολογική πίεση για αρκετές ώρες την ημέρα επί τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια επιχείρησαν
να τα ζευγαρώσουν.
Τα στρεσαρισμένα πειραματόζωα ενδιαφέρονταν ελάχιστα για
το ζευγάρωμα και όταν τελικά
κατάφεραν να κυοφορήσουν ήταν
πιθανότερο να αποβάλλουν. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα, οι πιθανότητες
τοκετού να μειωθούν στο ένα
τέταρτο του αναμενόμενου.
Αυτό που έκανε εντύπωση
στους επιστήμονες ήταν ότι η επίδραση του στρες συνέχισε να υπάρχει, για αρκετό διάστημα μετά την
επιστροφή των πειραματόζωων
στον συνήθη τρόπο ζωής τους.
Συγκεκριμένα, οι αρουραίοι
που αφέθηκαν για τέσσερις ημέρες να αναρρώσουν από το στρες
(διάστημα που ισοδυναμεί με
έναν μήνα για τον άνθρωπο) είχαν
ποσοστά κύησης εξίσου χαμηλά
με τα πειραματόζωα που εξακολουθούσαν να υποβάλλονται σε
στρες.
Και το σημαντικότερο ήταν ότι

τα επίπεδα της ορμόνης RFRP3
παρέμεναν υψηλά στον οργανισμό
των τρωκτικών.
«Η μελέτη μας δείχνει ότι η
δραματική μείωση των αναπαραγωγικών λειτουργιών επεκτείνεται
πολύ πέρα από τον χρόνο διάρκειας ενός στρεσογόνου γεγονότος,
όπως δείχνουν και τα υψηλά
επίπεσα της ορμόνης στο αίμα.
Αυτό εξηγεί την υψηλή συχνότητα
και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
του στρες στην υπογονιμότητα.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι, αν μειώσουμε τα επίπεδα της RFRP3, τότε
μπορούμε να σταματήσουμε την
επιρροή του στρες στην γονιμότητα», εξηγεί η Δρ Ντανιέλα Καουφερ.
Στο πλαίσιο της μελέτης, οι
ερευνητές παρατήρησαν ότι οι
αρουραίοι με χαμηλά επίπεδα της
ορμόνης ήταν εξίσου πιθανόν να
κυοφορήσουν, παρά τον παράγοντα άγχος.
«Αν και η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για να μειώσουμε την
ποσότητα της RFRP3 στον οργανισμό των πειραματόζωων να μην
είναι κατάλληλη για εφαρμογή
στους ανθρώπους, ανοίγει όμως
τον δρόμο για την ανακάλυψη ενός
φαρμάκου με αυτή ακριβώς την
επίδραση», συμπληρώνει η επικεφαλής ερευνήτρια Άννα Γκεραχτι.
Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή

Τα άτομα που πίνουν τρία ή
περισσότερα αλκοολούχα ποτά
την ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο
εκδήλωσης ηπατικού καρκίνου.
Όμως, ο καφές μπορεί να μειώσει τον
ατομικό κίνδυνος νόσησης, σύμφωνα
με έκθεση που παρουσιάστηκε από
το Διεθνές Ταμείο για την Έρευνα του
Καρκίνου.
Ερευνητές από το Κολέγιο Ιμπέριαλ του Λονδίνου συγκέντρωσαν
και μελέτησαν για 8,2 εκατομμύρια άτομα που είχαν συμμετάσχει
συνολικά σε 34 μελέτες, παγκοσμίως.
Εντοπίστηκαν συνολικά 24.500
περιπτώσεις καρκίνου του ήπατος.
Ο στόχος ήταν να καθορίσουν
πως η διατροφή, το σωματικό βάρος
και η σωματική δραστηριότητα επηρεάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του ήπατος.
Εκτός από τον αυξημένο κίνδυνο
που απονέμει η κατανάλωση τριών
ή περισσότερο αλκοολούχων ποτών
την ημέρα, οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι επίσης τα περιττά κιλά ή η παχυσαρκία ενισχύουν περαιτέρω τις
πιθανότητες νόσησης από καρκίνο
του ήπατος.
Επίσης, αναδείχθηκε και ένας

ακόμη «ένοχος», η μόλυνση των
τροφίμων από αφλατοξίνες. Πρόκειται για τοξίνες που παράγονται
από μύκητες, λόγω κακής συντήρησης των τροφίμων. Οι αφλατοξίνες εντοπίζονται συνήθως σε τρόφιμα προέρχονται από ζεστές, αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη.
Πρόκειται κυρίως για δημητριακά,
μπαχαρικά, ξηρούς καρπούς, καυτερές πιπεριές, μαύρο πιπέρι, αποξηραμένα φρούτα και σύκα.
Ωστόσο, ο κίνδυνος καρκίνου του
ήπατος μπορεί να μειωθεί με την
διατήρηση φυσιολογικού σωματικού
βάρους, και είτε απέχοντας, είτε
περιορίζοντας την κατανάλωση αλκοόλ στα δύο ποτά ημερησίως για τους
άνδρες και ένα για τις γυναίκες.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα δημητριακά και οι φυτικές ίνες
μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου
Τα δημητριακά και οι φυτικές ίνες
στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, μειώνουν τον
κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με αμερικανική
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο BMC Medicine.
Επίσης, μειώνεται ο κίνδυνος για
διάφορες χρόνιες παθήσεις, όπως διαβήτη, καρκίνο, καρδιοπάθεια και πνευμονοπάθεια.
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
με επικεφαλής τη Λου Τσι, ανέλυσαν
στοιχεία που αφορούσαν 367.500
άτομα για μια περίοδο 14 ετών και διαπίστωσαν ότι, η καθημερινή κατανάλωση κατά μέσο όρο 34 γραμμαρίων
δημητριακών σχετίζεται με 17% μείωση
του κινδύνου πρόωρου θανάτου, σε
σχέση με όσους καταναλώνουν 4
γραμμάρια ημερησίως.
Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η
συσχέτιση ισχύει άσχετα από την κατάσταση της υγείας, το σωματικό βάρος ή
την σωματική άσκηση.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η καθημερινή κατανάλωση μιας ποσότητας 10
γραμμαρίων φυτικών ινών μειώνε κατά
19% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου
από οποιαδήποτε αιτία.

Η υψηλή κατανάλωση δημητριακών
συσχετίστηκε επίσης με μείωση κατά
48% του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη
και κατά 11% πνευμονοπάθειας. Εξάλλου, η αυξημένη κατανάλωση φυτικών
ινών σχετίστηκε με 34% μείωση του
κινδύνου εκδήλωσης διαβήτη και 15%
μικρότερο καρκίνου.
Οι ερευνητές εξηγούν ότι το βασικό
συστατικό που καθιστά ωφέλιμα τα
δημητριακά, είναι οι φυτικές ίνες που
περιέχουν και οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.

Ο διαβήτης είναι η κυριότερη αιτία
θανάτου στην Αυστραλία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
περισσότεροι Αυστραλοί πεθαίνουν από
διαβήτη παρά από καρδιακές παθήσεις
ή καρκίνο. Την ίδια στιγμή έκθεση του
Συμβουλίου για τον Καρκίνο και του
Εθνικού Ιδρύματος για την Καρδιά αναφέρει ότι το 25% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπέρβαροι ή
παχύσαρκοι.
Δεδομένης της αδιαμφισβήτητης σύν-

δεσης της παχυσαρκίας με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαφορετικών μορφών καρκίνου και μίας σειράς
άλλων χρόνιων παθήσεων, οι αρμόδιοι
είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το μέλλον
της νέας γενιάς Αυστραλών, οι οποίοι θα
αντιμετωπίσουν αυξημένες πιθανότητες
να νοσήσουν στην ενήλικη ζωή τους, αν
παραμείνουν υπέρβαροι.
Π. Σταματόπουλος

Εγκεφαλικό επεισόδιο, άγχος και κακή νοητική ανάπτυξη προκαλεί η ρύπανση

Τρεις ξεχωριστές επιστημονικές μελέτες
αναδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την υγεία του
ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ενοχοποιείται για
την ελλική ανάπτυξη του παιδικού εγκεφάλου,
την εκδήλωση άγχους αλλά και την πρόκληση
εγκεφαλικού επεισοδίου στους ενήλικες.
Πιο αναλυτικά, ερευνητές του Νοσοκομείου
Παίδων του Λος Άντζελες και της Σχολής
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια
της Ν.Υόρκης, η οποία δημοσιεύτηκε στο JAMA
Psychiatry, μελέτησαν μια ομάδα 40 παιδιών
από το εμβρυϊκό στάδιο έως την ηλικία των εννέα
ετών. Η μελέτη συμπεριέλαβε νοητικά τεστ και
μαγνητική απεικόνιση του εγκεφάλου (MRI).
Όπως διαπιστώθηκε, στα παιδιά που
είχαν εκτεθεί σε πολυκυκλικούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) σε εμβρυϊκό στάδιο,
ο εγκέφαλός τους εμφάνιζε πιο αργή ταχύτητα
επεξεργασίας, ενώ είχαν και περισσότερα νευροαναπτυξιακά προβλήματα, όπως συμπτώματα
ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
(ΔΕΠΥ), καθώς και επιθετικότητας.
Τα παιδιά αυτά είχαν επίσης μικρότερο όγκο
λευκής ουσίας, ιδίως στο αριστερό ημισφαίριο,
πράγμα που σχετίζεται με βραδύτερη νοητική

λειτουργία (όπως επιβεβαίωσαν τα τεστ
νοημοσύνης) και μετέπειτα προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, παρουσίαζαν καθυστερημένη
ανάπτυξη στην ηλικία των τριών ετών, μειωμένη
νοημοσύνη στα πέντε, καθώς επίσης πρόωρα
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης στην ηλικία
των επτά ετών.
Οι ΡΑΗ είναι μια ομάδα νευροτοξικών
χημικών ουσιών που παράγονται από τις
εξατμίσεις των οχημάτων, την καύση άνθρακα
και πετρελαίου και γενικότερα από την ατελή
καύση οργανικών υλών. Εκτός από τη ρύπανση
του αέρα, οι ΡΑΗ παράγονται σε κλειστό χώρο
από το μαγείρεμα και το κάπνισμα. Μπορούν να
διαπεράσουν τον πλακούντα και να κάνουν ζημιά
στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του εμβρύου.
«Αν επιβεβαιωθούν, τα ευρήματά μας, έχουν
σημαντικές επιπτώσεις από άποψη δημόσιας
υγείας, καθώς οι ΡΑΗ είναι ευρέως διαδεδομένοι ρυπαντές, κάτι που αφορά το σύνολο
του πληθυσμού», υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της μελέτης.

Κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου
λόγω ρύπανσης

Μια άλλη μελέτη ερευνητών του Πανεπιστη-

μίου του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον Δρ
Ανούπ Σαχ, η οποία δημοσιεύθηκε στο British
Medical Journal (BMJ), ανέλυσε στοιχεία από
103 έρευνες, που κάλυπταν 28 χώρες και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ρύπανση της
ατμόσφαιρας αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού
επεισοδίου.
Η ρύπανση του αέρα οδηγεί σε στένωση των
αρτηριών και σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης
του αίματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο θρόμβωσης
στον εγκέφαλο.
Τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν βασική
αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθώς περίπου 5
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας τους
κάθε χρόνο. Η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η
υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελούν παράγοντες
κινδύνου, στους οποίους πρέπει πλέον να
προστεθεί η ρύπανση του αέρα.
Μεταξύ των ρυπαντών, ο μεγαλύτερος
κίνδυνος φαίνεται να προέρχεται από το
διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα
και το διοξείδιο του αζώτου, ενώ μικρότερη
είναι η επίπτωση από τα σωματίδια και
το όζον. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις
αναπτυσσόμενες από ό,τι στις αναπτυγμένες
χώρες.

Πηγή άγχους η ατμοσφαιρική ρύπανση

Τέλος, επιστήμονες των Σχολών Δημόσιας
Υγείας των Π[ανεπιστημίων Τζον Χόπκινς
και Χάρβαρντ, με επικεφαλής την Δρ Μελίντα
Πάουερ, ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν
71.300 γυναίκες, ηλικίας 57- 85 ετών.
Σύμφωνα με το συμπέρασμα που δημοσιεύθηκε επίσης στο BMJ, η ρύπανση του αέρα
με σωματίδια αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης
άγχους, μιας ψυχικής διαταραχής που πλήττει
περίπου το 16% των ανθρώπων παγκοσμίως, σε
κάποια στιγμή της ζωής τους.
Συγκεκριμένα, το 15% των γυναικών είχαν
συμπτώματα άγχους και το πρόβλημα ήταν
πιο έντονο σε εκείνες που έμεναν σε κοντινή
απόσταση (50 έως 200 μέτρα) από δρόμους με
μεγάλη κυκλοφορία και συνεπώς με μεγαλύτερη
ατμοσφαιρική ρύπανση.
Ο μηχανισμός πυροδότησης του άγχους
πιστεύεται ότι έχει να κάνει με το οξειδωτικό
στρες και τη φλεγμονή που προκαλούν τα
σωματίδια του αέρα στις περιοχές με υψηλούς
ρύπους.
Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Νίκησε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ!

Μεγάλη νίκη της Ομόνοιας επί
της ΑΕΛ Λεμεσού

Τεράστια νίκη και μάλιστα με
ανατροπή σημείωσε η Ομόνοια που με
γκολ του Μαρίνου Τζιωνή στο 90′, που
της χάρισε σπουδαία νίκη με σκορ 2-1.
Ήταν συγκλονιστικό το ντέρμπι της 8ης
αγωνιστικής της δεύτερης φάσης που
έγινε στο ΓΣΠ, με την ΑΕΛ να κάνει μια
από τις καλύτερες της εμφανίσεις της
όμως δεν μπόρεσε να πάρει κέρδος
και τέθηκε νοκ άουτ από την μάχη του
τίτλου.
Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 9ο λεπτό
με τον Ράιαν Μαέ, ενώ η Ομόνοια
ισοφάρισε στο 49′ με ένα εξαιρετικό
σουτ στην κίνηση του Ερίκ Μποτεάκ.
Μετά τη νίκη των πρασίνων, στην
βαθμολογία η Ομόνοια ανέβηκε
μόνη πρώτη στην βαθμολογία με 75
βαθμούς, στο +3 από τον Απόλλωνα
και στο +7 από την ΑΕΛ, δύο
αγωνιστικές πριν το τέλος.
Η ΑΕΛ κατάφερε να αιφνιδιάσει
καθώς στο 9ο λεπτό ο Ράιαν Μαέ
απέφυγε το μαρκάρισμα του Λούφτνερ
και με πλασέ νίκησε τον Φαμπιάνο
και άνοιξε το σκορ. Στην συνέχεια η
Ομόνοια προσπάθησε να αντιδράσει
στο τέρμα που δέχθηκε, είχε την
κατοχή της μπάλας όμως η ΑΕΛ ήταν

καλά οργανωμένη στην άμυνα και
επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις.
Στο 17′ είχε μεγάλη ευκαιρία η
Ομόνοια για να ισοφαρίσει, όταν ο
Τιάγκο έδωσε στον Παπουλή, που
έκανε το δυνατό σουτ, όμως έδιωξε
εντυπωσιακά ο Βοζίνια. Η ΑΕΛ είχε
από την δική της πλευρά ευκαιρία για
να σκοράρει δεύτερο γκολ στο 45′ στο
σουτ του Ατάμοβιτς, όμως απέκρουσε
δύσκολα ο Φαμπιάνο.
Η Ομόνοια κατάφερε να φέρει το
σκορ στα ίσα στο 49′ με ωραίο γκολ
του Ερίκ Μποτεάκ, μετά από ασίστ του
Τσέποβιτς. Μάλιστα, οι πράσινοι είχαν
φάση για δεύτερο γκολ όταν ο Μεγάλη
ευκαιρία για την Ομόνοια, γύρισμα
του Λέτζιακς, η μπάλα κόντραρε στον
Τεξέιρα, ο Βοζίνια το έβγαλε σωτήρια.
Σταδιακά, η ΑΕΛ ισορρόπησε
το ματς και είχε μεγάλη φάση με
τον Ράιαν Μαέ στο 65′ που έκανε
το σουτ από θέση βολής όμως
η μ πά λα π έ ρ α σ ε έ ξ ω . Η Α Ε Λ
α ν έ β α σ ε κα τα κό ρ υ φ α α π ό δ ο σ η
και προσπάθησε να σκοράρει ένα
δεύτερο γκολ όμως στο 90′ η Ομόνοια
κατάφερε να σκοράρει στο 90′ με τον
Τζιωνή.
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Νέα καλή εμφάνιση και νίκη
της Εθνικής Βόλεϊ
Με νίκη ολοκληρώθηκε και το
τρίτο φιλικό της Εθνικής ανδρών
επί της Ρουμανίας στο Βραχάτι. Το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
επικράτησε με 3-1 σετ και έκανε το
3Χ3 απέναντι στους Ρουμάνους, με
τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να μένει
ικανοποιημένος από την απόδοση
των παικτών του και να βγάζει
χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της
συνέχειας της προετοιμασίας.
Γι α ά λ λ ο έ ν α π α ι χ ν ί δ ι ο
ομοσπονδιακός τεχνικός δοκίμασε
διάφορα σχήματα και έδωσε χρόνο
συμμετοχής σε όλους τους αθλητές,
με τον Δημοσθένη Λινάρδο να
είναι από τα νέα πρόσωπα που
ενσωματώθηκαν στη προετοιμασία
της Εθνικής. Εκτός αγώνα τέθηκε
και πάλι ο διεθνής κεντρικός
Γιώργος Παπαλεξίου, ο οποίος
την Μεγάλη Τρίτη θα μεταβεί
στο νοσοκομείο για εξετάσεις για
να εξακριβωθεί το μέγεθος του
τραυματισμού τους.
Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι
οι αθλητές της Εθνικής έβγαλαν
διάθεση και ενέργεια στο τάραφλεξ,
κλείνοντας με τον καλύτερο δυνα-τό

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές
στην κατάσταση με τις ευρωπαϊκές
θ έσ ε ι ς τ η ς S u p e r L e a g u e 1
ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική
των πλέι οφ, κατά την οποία
κυριάρχησαν τα παράπονα για τις
διαιτητικές αποφάσεις. Αρης και
ΠΑΟΚ συνεχίζουν ισόβαθμοι στη 2η
θέση μετά τις ισοπαλίες με Αστέρα
εκτός και Παναθηναϊκό εντός έδρας
αντίστοιχα, ενώ προβάδισμα για
την 4η θέση διατηρεί η ΑΕΚ, παρά
την ήττα από τον Ολυμπιακό με την
οποία η διαφορά της από τον 5ο
Παναθηναϊκό μειώθηκε κατά έναν
βαθμό.
Στο ντέρμπι στο Φάληρο ο
Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 2-0
ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο
ημίχρονο, χάρη και στις αλλαγές
του Πέδρο Μαρτίνς, που έριξε στον
αγώνα την τριάδα των Μπρούμα,
Ελ Αραμπί και Ενβιλά, αλλάζοντας
το ν ρ υ θ μ ό . Ο π ρ ώτο ς ή τα ν
πρωταγωνιστής και σκόρερ των
«ερυθρολεύκων» (50’, 90+’). Από
την πλευρά της η «Ενωση» έδειξε
πιο δραστήρια στο πρώτο μέρος,
όταν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί
τις αλλαγές στο βασικό σχήμα των
γηπεδούχων, χωρίς όμως πρακτικά
οφέλη.
Στην Τούμπα, σε ένα ματς
χωρίς ιδιαίτερες φάσεις αλλά με
ένταση προς το τέλος, ΠΑΟΚ και
Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0, με

Με 2-0 επικράτησε ο πρωταθλητής Ολυμπιακός επί της ΑΕΚ
τους «πράσινους» να φωνάζουν για
τη διαιτησία του Φινλανδού Ματίας
Γκεστράνιους. Τα παράπονα του
Παναθηναϊκού εστιάζονται στη
λαθεμένη (όπως παραδέχτηκε και
ο Φινλανδός ρέφερι) ακύρωση
γκολ του Μακέντα (79’), για να
καταλογιστεί φάουλ νωρίτερα στον
Καμπέτση.
Στην Τρίπολη, Αστέρας και
Αρης έμειναν στο 1-1 (Ρόουζ 81’
αυτογκολ - Μαντσίνι 74’), με τους
Θεσσαλονικείς να διαμαρτύρονται
για πέναλτι που δεν τους δόθηκε
στις καθυστερήσεις από τον
διαιτητή Φωτιά.
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός
82, Αρης 58, ΠΑΟΚ 58, ΑΕΚ

55, Παναθηναϊκός 51, Αστέρας
Τρίπολης 44.
Πλέι άουτ: «Χαμογέλασαν» οι
φιλοξενούμενοι
Οι πολύτιμες για τη μάχη της
παραμονής εκτός έδρας νίκες του
Παναιτωλικού (1-0 την ΑΕΛ) και
του ΟΦΗ (1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα)
ξεχώρισαν στην 6η αγωνιστική των
πλέι άουτ. Βαθμό που ισοδυναμεί
με παραμονή πήρε η Λαμία στο
Περιστέρι, 0-0 με τον Ατρόμητο.
Η βαθμολογία: Βόλος 39, ΠΑΣ
Γιάννινα 35, Λαμία 32, Ατρόμητος
31, Απόλλων Σμύρνης 30, ΟΦΗ 28,
Παναιτωλικός 27, ΑΕΛ 24.
Δεν περιλαμβάνεται ο αγώνας
Απόλλων Σμύρνης - Βόλος

Αθλητικά νέα από τον Κόσμο
Εχασε μετά από μεγάλη
μάχη στον τελικό της
Βαρκελώνης ο Τσιτσιπάς

Την ήττα μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που
κρίθηκε στον πόντο, γνώρισε τελικά ο Στέφανος
Τσιτσιπάς, στο Open της Βαρκελώνης, απέναντι
στον κορυφαίο Ράφαελ Ναδάλ, με 2-1 σετ (6-4, 6-7,
7-5). Ο Ναδάλ διατήρησε το αήττητό του σε όλους
τους τελικούς που έχει δώσει στη Βαρκελώνη.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

τρόπο την τριάδα των φιλικών
αγώνων με τη Ρουμανία. Ο πιο
παραγωγικός παίκτης της «γαλανόλευκης» ήταν ο Νίκος Ζου-πάνης
με 18 πόντους στα τρία σετ που
αγωνίστηκε, με τον Αλέξανδρο
Ράπτη να προσθέτει άλλους 10.
Τα σετ: 3-1 (25-22, 25-17, 19-25,
25-21) σε 93′
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 51 επιθέσεις, 10
μπλοκ και 26 από λάθη αντιπάλων
και της Ρουμανίας προήλθαν από 5
άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και
20 λάθη αντιπάλων.

Διοργάνωτριες Αυστραλία
και Νέα Ζηλανδία

Το πα γ κ ό σ μ ι ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ό ρ γ α ν ο το υ
ποδοσφαίρου, η FIFA, επέλεξε τις διοργανώτριες
πόλεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2023.
Από τις 12 διαγωνιζόμενες πόλεις στην Αυ
Στην Αυστραλία, οι αγώνες θα διεξαχθούν
στο Μπρισμπαν, το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την
Αδελαΐδα και το Περθ με τον τελικό να έχει
προγραμματιστεί για τις 20 Αυγούστου στο
Ολυμπιακό Στάδιο του Σίδνεϊ. Το τουρνουά θα ξεκινήσει στο Eden Park στο Όκλαντ στις 10 Ιουλίου.
Οι εννέα πόλεις υποδοχής είναι: Αδελαΐδα, Ώκλαντ,
Μπρισμπέιν, Ντούνεντιν, Χάμιλτον, Μελβούρνη,

Στέφανος Τσιτσιπάς
Περθ, Σίδνεϊ και Ουέλλινγκτον.

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

Μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ

Στα τελικά του EHF European Cup προκρίθηκε
η ΑΕΚ, μετά την «ανώδυνη» ισοπαλία στη
Σλοβενία με την Γκορένιε με 31-31.
Η «Ένωση», πέρασε και το εμπόδιο της
σλοβένικης ομάδας χάρη στην επικράτηση της
Αθήνας με 31-29 αλλά και στην αντίδραση που
έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο του σημερινού
αγώνα καθώς είχε βρεθεί πίσω στο σκορ ακόμα
και με οκτώ γκολ (21-13). Σημειώνεται πως οι
τελικοί θα γίνουν στις 15 και 22 Μάη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Κυριάρχος στους Κρίκους ο Λευτέρης Πετρούνιας

Tην κυριαρχία του στο αγώνισμα των κρίκων σε διεθνές
επίπεδο επιβεβαίωσε για μια
ακόμη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, που αναδείχθηκε για 5η
φορά πρωταθλητής Ευρώπης,
κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που
έγινε στη Βασιλεία της Ελβετίας.
Η επιτυχία του Πετρούνια αποκτά
δ ε μ ε γ α λύ τ ε ρ η β α ρ ύ τ η τα α ν
αναλογιστεί κανείς ότι προήλθε μετά
από πολύμηνο τραυματισμό του
αθλητή.
Ο Ελληνας πρωταθλητής στον
τελικό του αγωνίσματος εκτέλεσε
άψογα το πρόγραμμά του, που
μάλιστα είχε συντελεστή δυσκολίας
6,3 (ο υψηλότερος στους τελικούς),
συγκεντρώνοντας 15.400 βαθμούς
και παίρνοντας τον καλύτερο βαθμό
(9.100). Το ασημένιο μετάλλιο
κέρδισε ο Ρώσος Νικίτα Ναγκόρνι

(15.033) και το χάλκινο ο Ιταλός
Σαλβατόρε Μαρέσκα (14.900).
Με τη νέα του επιτυχία ο
Πετρούνιας παρέμεινε αήττητος
στους κρίκους σε ευρωπαϊκό
επίπεδο από το 2015, ισοφάρισε
- από ελληνικής πλευράς - την
αντίστοιχη επίδοση (5 χρυσά) του
Βλάση Μάρα, ενώ πλέον βρίσκεται
μια ανάσα από το ρεκόρ που
κατέχει ο σπουδαίος Ούγγρος
αθλητής του πλαγίου ίππου,
Κρίστιαν Μπέρκι, με 6 κατακτήσεις.
Ο Πετρούνιας αφιέρωσε την
επιτυχία στην γυναίκα του και τις
δύο κόρες του, ενώ ευχαρίστησε
όσους τον στήριξαν.
«Οι αθλητές είναι επτά μήνες
απλήρωτοι»
Σημειωτέον, πέραν του προβλήματος του τραυματισμού το
προηγούμενο διάστημα, η νέα
επιτυχία για τον Λευτέρη Πετρούνια

ήρθε νικώντας και τις δυσκολίες
στην προετοιμασία, εξαιτίας των
σημαντικών προβλημάτων στο ΕΑΚ
Αγ. Κοσμά, όπως έχει καταγγείλει
ο ίδιος αρκετές φορές εδώ και έναν
χρόνο. Σε σχετικές αναρτήσεις σε
λογαριασμό στα social media είχε
αναφέρει το γεγονός ότι η αίθουσα
του κλειστού γυμναστηρίου του ΕΑΚ
πλημμύριζε σε δυνατή νεροποντή,
εκφράζοντας επίσης τους φόβους
του για τα προβλήματα και στη
στέγη της αίθουσας, ενώ έχει
αναδείξει προβλήματα σε όργανα,
τον παλιό εξοπλισμό κ.ά.
Κατά την επιστροφή του
χτες στην Αθήνα, άλλωστε, στις
δηλώσεις του έδωσε μία ακόμη
διάσταση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι αθλητές ιδιαίτερα
στη γυμναστική. Μιλώντας για τους
συναθλητές του που συμμετείχαν
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Κ.

Κωνσταντινίδης, Ν. Κρανίτης,
Α. Τανταλίδης) αποκάλυψε ότι
«είναι απλήρωτοι επτά μήνες» και
παλεύουν μόνοι τους προκειμένου
να τα καταφέρουν και να
κυνηγήσουν τις διακρίσεις. Μάλιστα
αφιέρωσε και σ’ αυτούς το μετάλλιο

που κέρδισε, για την προσπάθεια
που κάνουν. Ο πρωταθλητής
Ευρώπης έριξε ευθύνες για την
κατάσταση και στην προηγούμενη
διοίκηση της ΕΓΟ, ενώ έθεσε την
κατάκτηση μεταλλίου στο Τόκιο ως
τον επόμενο μεγάλο στόχο του.

